
Uwolnij niewykorzystany dotąd 
potencjał w punkcie sprzedaży.

Carbon 8 to zintegrowane urządzenie dla punktu sprzedaży, 
cechujące się eleganckim wzornictwem, starannie zaprojektowane 
z myślą o zarządzaniu biznesem i jego rozwijaniu, zwiększaniu 
lojalności klientów i uproszczeniu procesu płatności. Model Carbon 
8 ma tę samą, zintegrowaną budowę, co Carbon 10 i łączy w sobie 
wyświetlacz sprzedawcy i klienta oraz akcesoria umożliwiające 
wiele różnych zastosowań (podłączenie drukarki, pasa na 
ramię i bazowej stacji ładującej). Dzięki dostępowi do platformy 
Merchant Marketplace Verifone sprzedawcy mogą zapewnić 
spersonalizowane doświadczenie, poprawić lojalność klientów oraz 
zwiększać przychody w każdym miejscu i czasie.

Procesor

  Tablet sprzedawcy: Procesor Intel Quad Core o 
częstotliwości 1,8 GHz

  Terminal konsumenta: 600 MHz, 32-bitowy 
procesor RISC Arm Cortex-A9, 1500 MIPS

Wyświetlacz

  Tablet sprzedawcy: 8" 1280 × 800, technologia 
Corning® Gorilla® Glass; powłoka oleofobowa 
odporna na odciski palców

   Terminal konsumenta: 5" 854 × 480, 
technologia Corning® Gorilla® Glass; powłoka 
oleofobowa odporna na odciski palców

System operacyjny

 Tablet sprzedawcy: Android

 Terminal konsumenta: V/OS

Łączność

  Tablet sprzedawcy: Bluetooth 4.2 BLE, WiFi 
DualBand IEEE 802.11ac 2.4GHz + 5GHz

  Stacja bazowa: Szybkie ładowanie przez dwa 
porty USB, port RJ45 Ethernet, port szuflady na 
gotówkę umożliwia podłączenie dodatkowych 
urządzeń peryferyjnych

Drukarka

  Termiczna, z możliwością podłączenia tabletu, 
rolka papieru 30 mm

Rodzaje przyjmowanych płatności

  Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych: ISO 
7810, 7811, 7813

 Czytnik kart smart: Certyfikat EMVCo

 Certyfikat EMVCo L1

 ISO 14443 Typy A i B, zdolność do ISO 18092

  MIFARE, obsługuje główne protokoły NFC/
bezstykowe

Funkcja skanowania

  Przednia kamera 5 MP do skanowania kodów 
kreskowych 1D i 2D

Bezpieczeństwo

  Terminal konsumenta: Zgodność ze standardem 
PCI PTS 4.X

Zasilanie

 Bateria/akumulator: 5190 mAh
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