Rozwiązanie mobilne do punktu sprzedaży

Verifone e285
Verifone e285 to samodzielne, mobilne rozwiązanie do punktu sprzedaży, obsługujące
WiFi, Bluetooth i łączność 3G i umożliwiające bezpieczne akceptowanie płatności
w dowolnym miejscu bez konieczności połączenia z telefonem komórkowym czy
tabletem. Urządzenie Verifone e285 wyposażono w kolorowy ekran dotykowy
umożliwiający składanie podpisów. Zbudowano je w oparciu o platformę Verifone
Engage, oferującą bogate możliwości interakcji z klientem w punkcie sprzedaży.
•

Bluetooth, WiFi i wydajna łączność 3G zapewniają wygodną
realizację płatności elektronicznych

•

Kompatybilność z systemami operacyjnymi iOS, Android i Windows

•

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

•

Pojemna bateria/akumulator z możliwością wymiany przez użytkownika zapewnia pracę
przez cały dzień

•

Model należy do rodziny Verifone Engage i wykorzystuje możliwości oraz wydajność
naszego najnowszego systemu operacyjnego V/OS w nowoczesnym środowisku
aplikacji

•

Dzięki opcji parowania przez złącze USB-C lub za pomocą łączności Bluetooth Low
Energy (BLE) model e285 zapewnia bezpieczne ustawienia i łączność z urządzeniami
inteligentnymi

Specyfikacja
Procesor

Łączność

Bateria/akumulator

32-bitowy procesor RISC Arm Cortex-A9

Bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 (BLE), WiFi
2,4 GHz b, g, i n, opcjonalnie model 3G z
obsługą 1 karty SIM/1 karty SAM

1800 mAh z możliwością wielokrotnego
ładowania i samodzielnej wymiany przez
użytkownika
Klawiatura

Wyświetlacz

Przewodowa: Złącza USB-C umożliwiają
ładowanie i łączność z systemami iOS,
Android i Windows

2,8" (320 × 240) kolorowy pojemnościowy
ekran dotykowy

Czytniki kart

Wymiary i masa

System operacyjny

Długość: 138 mm, szerokość: 68 mm,
wysokość: 18 mm; masa: 190 g

V/OS (oparty na systemie Linux)

Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych,
obsługa kart smart z certyfikatem EMV L1,
ISO i NFC/łączności bezstykowej

Obsługiwane systemy operacyjne

Bezpieczeństwo

iOS, Android i Windows

Zgodność ze standardem PCI PTS 5.X

Pamięć
256 MB Flash, 128 MB SDRAM

Fizyczna klawiatura z 15 klawiszami (ADA)

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; względna
wilgotność powietrza podczas przechowywania:
5% do 93%, niekondensująca
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