
PIN pad

Verifone PINpad 1000SE

• Powiększone klawisze ułatwiają wprowadzanie kodu PIN 

• Opcjonalna osłona klawiatury (privacy shield) zwiększa bezpieczeństwo 
transakcji 

• Nowy PP1000SE Contactless może być szybko i prosto połączony przez port 
szeregowy lub USB z urządzeniami PC, kasami fiskalnymi oraz istniejącymi w 
punkcie sprzedaży rozwiązaniami POS 

• Wytrzymała, funkcjonalna konstrukcja pozwala na prostą obsługę PIN pada 
przez konsumentów

Specyfikacja

Procesor 
133 MHz, 32 bitowy procesor ARM11 RISC

Pamięć
160 MB (128 MB Flash, 32 MB SDRAM)

Wyświetlacz
2,2" (128 × 64 pikseli), podświetlany

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

Porty peryferyjne
Pojedyncze złącze obsługuje łączność RS-
232 i USB

Bezpieczeństwo 
Zgodność z PCI PTS 4.X

Zasilanie
Napięcie: 5-12 V DC, 500 mA maksymalny

Warunki eksploatacji
Temperatura działania: 0° do 40° C (32° 
do 104° F), temperatura przechowywania: 
-20° do 60° C (-4° do 140° F), względna 
wilgotność powietrza 5% do 90%, 
niekondensująca

Wymiary i waga
Wymiary terminala: 133 mm długości × 69 
mm szerokości × 25 mm wysokości; waga 
143 g 

Inne standardowe opcje
Obsługa 1 karty SAM
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PIN pad PP1000SE Contactless jest jednym z najlepiej sprzedających się urządzeń 
Verifone na polskim rynku. Unowocześniona konstrukcja PP 1000SE Contactless 
sprawia, że urządzenie jeszcze lepiej leży w dłoni, jest prostsze w obsłudze, 
wytrzymalsze i niezmiennie bezpieczne. Wbudowany czytnik NFC i ergonomiczna 
konstrukcja ułatwiają jego instalację, a wzmocniona obudowa i ramka dookoła 
wyświetlacza sprawiają, że nowy PP1000SE Contactless jest jeszcze wytrzymalszy.


