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YOMANI
INNOVATIVT
DESIGN TIL
KASSEINTEGRATION
Yomani har et helt unikt terminaldesign med bløde kurver, blanke overflader og
med et mindre flademål end tidligere terminaler. Terminalen har en finish af meget
høj kvalitet, hvilket gør den utrolig interessant for alle forretninger og butikker, der
er bevidste om og interesseret i smart og moderne butiksinteriør.
Farvedisplay

til visning af
bl.a. logo.

FARVESKÆRM, NFC-LÆSER
OG NEM TILSLUTNING
• Nye og smarte features, bl.a. farvedisplay til logoer eller andre reklamer og
NFC kontaktlæs læser, der gør det muligt at betale kontaktløst uden PIN-kode.
Terminalen er desuden nem at tilslutte – via ét kabel (standard USB) tilføres
både strøm og data.
• Integreret PIN-skjuler giver en maksimal sikring mod afluring af PIN-kode.
Desuden er det integrerede design garant for, at PIN-skjuleren aldrig kan
fjernes, hvilket betyder øget forbrugersikkerhed

NFC-læser
til hurtige
kontaktløse
betalinger

• Sikkerheden er optimeret i denne betalingsterminal, da den både er EMV og
PCI PTS 3.0 sikkerhedsgodkendt
• Terminalen kan integreres med din kasseløsning på mange forskellige måder,
alt efter dine ønsker og behov. Du kan bl.a. udvikle en integration til DLL
(Windows), LIB (Linux) og LPP. Læs meget mere om udviklingsmulighederne
på vores hjemmeside eller kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om de
forskellige typer og muligheder
SPECIFIKATIONER
Processor

Dual ARM™ 9

Hukommelse

128 Mb Flash – 64 Mb RAM

Display

2,8” TFT farveskærm, 64K-farve, 320x240 pixels

Kommunikation

ADSL

Kortlæser

Chiplæser, magnetkortlæser, kontaktløs læser, NFC læser

Interface

USB, RS-232

Tastatur

18 taster med lyd og baggrundslys

Strømforsyning

220 V > 6,5 V + 3,05 A

Betjeningstempetatur

0º til 50º C

Dimensioner

170 mm x 116 mm x 103 mm (LxBxH) – Vægt 640 g

© 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 Yomani kasseintegreret Produktblad

Sikkerhedsgodkendt
til 2023

