INTEGRERET HARDWARE VERIFONE VX 820

VERIFONE.DK

VX 820
NÆSTE
GENERATION
TIL KASSEINTEGRATION
Med denne terminal får du en uovertruffen betalingsstyrke og bekvemmelighed i
hænderne. VX 820 er en meget hurtig, brugervenlig og elegant betalingsterminal,
der giver adgang til ubegrænsede muligheder samtidig med, at den lever op til
alle de højeste sikkerhedsstandarder. VX serien udgør en stor andel af de 20
millioner terminaler, der dagligt håndterer betalinger verden over.

EKSTRAORDINÆR BRUGERVENLIGHED
OG YDEEVNE

Stort
farvedisplay

• Meget hurtig terminal med en 400 MHz ARM processor og 160 MB
hukommelse
• 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

NCF-læser
til kontaktløse
betalinger

• 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

Sikkerhedsgodkendt
til 2023

SPECIFIKATIONER
Processor

400 MHz, ARM11 32-bit processor

Hukommelse

160MB (128MB Flash, 32MB SDRAM)

Display

3.5” 240x320 pixel TFT farveskærm, 26 linjer

Kommunikation

ADSL

Kortlæser

Chiplæser, magnetkortlæser, indbygget NFC

Interface

Single multi-port connector som understøtter RS232

Tastatur

15 taster med lyd og baggrundslys

Strømforsyning

5-12 VDC
(3,8 W max)

Betjeningstempetatur

0º til 50º C

Dimensioner

173 mm x 87 mm x 35 mm (LxBxH) – Vægt 308 g
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