
Urządzenia przenośne

Verifone V200t
Verifone V200t to wszechstronne urządzenie płatnicze o podwójnej funkcjonalności: 
dzięki modemowi lub łączności sieciowej Ethernet można używać go jako terminala 
stacjonarnego, a bezprzewodowa łączność radiowa sprawia, że sprawdza się równie 
dobrze jako urządzenie przenośne. V200t należy do rodziny Verifone Engage i łączy 
w sobie cechy i funkcje najnowszej generacji z wszechstronnością, zapewniając 
punktom handlowym elastyczność niezbędną przy prowadzeniu działalności. 
Urządzenie ma większą pamięć i jest szybsze. Ponadto wyposażono je w interaktywny 
interfejs użytkownika i funkcje handlowe, a także wyższy poziom zabezpieczeń dający 
użytkownikowi większe poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

• Kolorowy ekran LCD z dobrej jakości dźwiękiem umożliwia wyświetlanie treści 
multimedialnych

• Większa pamięć i szybkość, interaktywny interfejs użytkownika

• Zgodność z najnowszymi wymogami PCI 5.0

• Obsługa wszystkich rodzajów transakcji, w tym płatności w technologii NFC/
bezstykowych, płatności kartami EMV z chipem i PIN oraz płatności kartami z 
paskiem magnetycznym

• Obsługa szeregu aplikacji handlowych dostępnych na platformie Merchant 
Marketplace

• Kompatybilność z usługą zdalnego zarządzania terminalami w oparciu o rozwiązania 
Verifone, obsługa  aktualizacji i diagnostyki, wsparcie usług dodanych

Specyfikacja

Procesor 
600 MHz, 32-bitowy procesor RISC Cortex 
A9, 1500 MIPS

Pamięć
384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM); 
opcjonalnie: 1024 MB (512 MB Flash, 512 
MB SDRAM, microSD)

Wyświetlacz
2,8" QVGA, kolorowy ekran LCD

System operacyjny
V/OS (oparty na systemie Linux)

Łączność
Modem, Ethernet, 2G, 3G, opcjonalnie: 5 
GHz + 2,4 GHz WiFi, Bluetooth 4.2 BLE

Drukarka
30 linii na sekundę, rolka papieru 40 mm

Czytniki kart 
Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych: 
ISO 7810, 7811, 7813; czytnik kart EMV z 
certyfikatem EMVCo

Technologia zbliżeniowa
ISO14443 A&B, MiFare, zdolność do 
ISO18092, Certyfikat EMVCo Level 1, 
wsparcie głównych schematów NFC/
Contactless

Porty peryferyjne
2 złącza USB – 1 dla hosta/1 dla klienta, 
złącze RS-232

Audio
Buzzer; opcjonalnie mono

Bezpieczeństwo 
Zgodność ze standardem PCI PTS 5.X

Zasilanie
Wejście 100-240 V AC, 50/60 Hz;
wyjście 8 V DC, 2,25 A
Bateria: 3,7 V, 2450 mAh Li-Ion

Warunki eksploatacji
Temperatura działania: 0° do 50° C (32° do
122° F); temperatura przechowywania: 
-20° do 60° C (-4° do 140° F); względna 
wilgotność powietrza: 5% do 90%, 
niekondensująca

Wymiary i masa
Długość: 183 mm, szerokość: 80 mm, 
wysokość: 55 mm; masa: 363 g

Pozostałe standardowe wyposażenie
Obsługa 2 kart SAM, 2 kart SIM, 
podświetlana klawiatura
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