
© 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. Verifone, Verifone logoet og VX er enten varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende Verifone i USA og / eller andre lande. Alle andre varemærker eller mærkenavne 
tilhører deres respektive ejere. Alle funktioner og specifikationer kan ændres uden varsel. Billedet af displayet 
er kun til repræsentation. Det faktiske display i terminalen kan variere. Gengivelse eller offentliggørelse af dette 
dokument, uden forudgående godkendelse fra Verifone er forbudt. 01/15 VX 680 Produktblad

MOBIL HARDWARE VERIFONE VX 680  VERIFONE.DK

Stort 
farvedisplay

NCF-læser 
til kontaktløse 
betalinger

Sikkerheds-
godkendt 
til 2023

Mobil terminal 
med enten 
GSM eller WiFi

Processor 400 MHz • ARM11 32-bit RISC processor

Hukommelse 192MB (128MB Flash, 64MB SDRAM)

Display 3.5" 240x320 pixel TFT farveskærm, 26 linjer, touch

Kommunikation GSM/GPRS eller  WiFi

Printer Integreret termisk printer

Kortlæser Chiplæser, magnetkortlæser, indbygget NFC

Interface Single multi-port connector som understøtter RS232

Tastatur 15 taster med lyd og baggrundslys

Batteri Genopladeligt li-ion batteri, 
DC 7, 2 V, 1800 mAh

Betjeningstempetatur 0º til 40º C

Dimensioner 172 mm x 82 mm x 62 mm (LxBxH) – Vægt 477 g

VV 680 
HURTIG OG
SIKKER BETALING
PÅ FARTEN
Denne lille og hurtige betalingsterminal er skræddersyet til forretninger, butikker 
og restauranter på farten, og giver dig muligheden for at servicere dine kunder 
overalt. Du kan således tage i mod betaling alle steder – og får derved pengene 
i kassen med det samme. Terminalen er desuden så lille og handy, at den sikrer 
maksimal brugervenlighed og dens meget høje batteritid sikrer dig en længere 
brugstid, end set ved andre traditionelle mobile terminaler.

LILLE TERMINAL, STOR PERFORMANCE
• Har trådløs forbindelse via GPRS eller WiFi

• Indeholder smarte features bl.a. farvedisplay med touch screen og indbygget 
NFC kontaktløs læser, der gør det muligt at betale kontaktløst uden PIN-kode

• Sikkerheden er optimeret i denne betalingsterminal, da den både er EMV og 
PCI PTS 3.0 sikkerhedsgodkendt.

• Terminalen kan opsættes med alle de kendte funktioner, bl.a. håndtering af 
gebyrberegning, modtagelse af drikkepenge og gavekort, offline funktionalitet, 
forhåndsregistrering, hotel & restaurant konfiguration, manuel indtastning.

SPECIFIKATIONER


