
Urządzenie przenośne

Verifone V240m
Model V240m z serii Verifone Engage łączy w sobie najnowsze cechy, funkcje i efektywność 
działania w jednym wydajnym i opłacalnym cenowo rozwiązaniu. Duży kolorowy wyświetlacz 
dotykowy o przekątnej 3,5", więcej pamięci, szybszy procesor i wiele opcji łączności—oto 
przenośne urządzenie płatnicze o pełnym zakresie funkcjonalności, dzięki któremu niezwykle 
łatwo prowadzi się mobilną działalność. Zarówno sprzedawcy, którzy potrzebują rozwiązania 
umożliwiającego akceptowanie prostych transakcji płatniczych, jak i zainteresowani bardziej 
zaawansowanymi możliwościami, takimi jak płatności za pomocą punktów, programy kuponów 
cyfrowych i inne usługi dodane, odkryją w urządzeniu V240m rozwiązanie, które spełnia ich 
potrzeby. Idealne urządzenie do płatności przy stoliku w restauracji, przy dostawach „do 
krawężnika”, w kioskach oraz do zmniejszania kolejek sklepowych.

• Nowy, intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia nawigację

• Technologia Corning® Gorilla® Glass 3 minimalizuje zarysowania i zapobiega pęknięciom

• Akceptacja kart w standardzie EMV i pełna zgodność z najnowszymi wymaganiami PCI 5.X

• Obsługa wszystkich rodzajów płatności: NFC/bezstykowych, portfeli mobilnych, kart EMV, 
kart z paskiem magnetycznym

• Obsługa aplikacji dostępnych na platformie Merchant Marketplace

Specyfikacja

Procesor

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

Pamięć

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM), 
microSD

Wyświetlacz

3,5" HVGA pojemnościowy ekran dotykowy, 
technologia Corning® Gorilla® Glass 3

System operacyjny

V/OS (oparty na systemie Linux)

Łączność

Cztery standardowe opcje: 2G; 3G; 
Bluetooth 4.2 BLE + 2,4 GHz WiFi; lub 3G 
+ Bluetooth 4.2 BLE + 2,4 GHz WiFi

Drukarka

30 linii na sekundę, rolka papieru 40 mm

Czytniki kart

Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych: 
ISO 7810, 7811, 7813; czytnik kart smart: 
certyfikat EMVCo

Technologia bezstykowa

ISO 14443 Typy A i B, zdolność do ISO 
18092, Certyfikat EMVCo Level 1, MIFARE, 
wsparcie głównych schematów NFC/CTLS

Porty peryferyjne

pojedyncze złącze USB – 1 host/klient, 
oddzielna ładowarka

Audio

Buzzer

Bezpieczeństwo

Zgodność ze standardem PCI PTS 5.X

Zasilanie

Bateria/akumulator: 3,7 V, 2450 mAh Li-Ion; 
PSU: 100-240 V AC z wyjściem 5 V DC, 1 A

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

Długość: 162,9 mm, szerokość: 75,3 mm, 
wysokość: 53,4 mm

Stacja bazowa

• Tylko do ładowania

•  Stacja bazowa wyposażona we wszystkie 
funkcje: RS-232 z zasilaniem, modem, 
Ethernet, klient USB, host USB, Bluetooth

Pozostałe standardowe wyposażenie

Obsługa 2 kart SAM, geolokalizacja, 
podświetlana klawiatura, gniazdo na pamięć 
uSD, obsługa dwóch kart SIM

Opcje/akcesoria

Osłona klawiatury
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V240m Plus

•  Pamięć: 1024 MB (512 MB Flash, 512 
MB SDRAM), microSD

•  Łączność: 3G; 5 GHz + 2,4 GHz WiFi; 
Bluetooth 4.2 BLE

• Audio: Głośnik


