
Terminal przenośny

Verifone VX 690
Terminal Verifone VX 690 to ogrom możliwości w poręcznej, 
przenośnej postaci. Zawiera komplet opcji komunikacyjnych: modem 
3G, WiFi i Bluetooth, dzięki czemu sprawdzi się w każdym biznesie 
wymagającym mobilności. Urządzenie przeprowadza transakcje w 
mgnieniu oka, a duży wyświetlacz i wbudowany GPS, umożliwiający 
śledzenie transakcji, sprawiają, że VX 690 jest bezkonkurencyjnym, 
wszechstronnym rozwiązaniem płatniczym.

• Połączenie technologii HSPA+ 3G z łącznością Bluetooth i WiFi 
pozwala na szybsze przetwarzanie transakcji, redukuje liczbę 
nieudanych transakcji i usprawnia proces pobierania danych 

• Obsługa dwóch kart SIM przyspiesza przebieg transakcji 
i daje możliwość łączenia się VX 690 z różnymi sieciami 
bezprzewodowymi 

• Dzięki wbudowanemu GPS sprzedawcy mają podgląd lokalizacji 
każdej transakcji, co umożliwia skuteczniejsze zarządzanie oraz 
wprowadzanie ograniczeń terytorialnych 

• VX 690 oferuje optymalną wydajność i trwałą, wytrzymałą 
konstrukcję w poręcznej formie 

• VX 690 to najwyższy poziom bezpieczeństwa, szyfrowanie end-to-
end i najlepszy standard ochrony danych w branży

Specyfikacja

Procesor 

400 MHz, 32-bitowy procesor ARM11 
RISC

Pamięć

192 MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM)

Wyświetlacz 

3,5" aktywna matryca QVGA 

Drukarka

30 linii na sekundę, rolka papieru 40 mm

Łączność

HSPA + radio 3G, 5 GHz WiFi oraz 2.4 
GHz WiFi, Bluetooth 4.0

Czytniki kart 

Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych, 
styki lądujące w czytniku kart EMV

Technologia zbliżeniowa

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

Porty peryferyjne

Pojedyncze złącze USB - 1 host/client, 
zasilanie

Stacja bazowa 

Wielofunkcyjna stacja bazowa: złącza dial-
up, Ethernet, RS-232, Bluetooth support, 
USB, zasilanie

Zasilanie 

Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2450 mAh

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 waga

Wymiary terminala: 167 mm długości × 78 
mm szerokości × 55 mm wysokości; waga 
372 g

Wymiary stacji bazowej: 143 mm długości × 
86 mm szerokości × 43 mm wysokość

Inne standardowe opcje

Obsługa 2 kart SAM, dual SIM, GPS
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