
Rozwiązanie mobilne do punktu sprzedaży

Verifone e355
Verifone e355 to kompaktowe, elastyczne rozwiązanie płatnicze, mające 
zastosowanie w różnorodnych środowiskach handlowych. Jego konstrukcja 
sprawia, że e355 może działać z wieloma różnymi modelami i generacjami 
urządzeń mobilnych. Może funkcjonować w trybie autonomicznym, 
niezależnie od smartfonów lub tabletów, lub w połączeniu z opcjonalnymi 
ramkami, dostosowanymi kształtem i wymiarami do tabletów różnych marek 
i generacji. Dzięki temu jest wszechstronnym rozwiązaniem płatniczym.

•  Modularna budowa pozwala na niezliczone możliwości konfiguracji e355  
z urządzeniami mobilnymi i akcesoriami

•  Złącze dokujące umożliwia łączenie e355 z wymiennymi ramkami 
dopasowanymi do urządzeń mobilnych różnych generacji

•  e355 to wszechstronne rozwiązanie, kompatybilne z systemami iOS, 
Android i Windows

•  Oferuje zarówno łączność Wi-Fi, jak i Bluetooth

•  Duża, wymienna bateria wydłuża czas działania modułu e355

•  Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości wykonano z Corning® 
Gorilla® Glass, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały

Specyfikacja

Procesor
32-bitowy procesor ARM11 RISC 
o częstotliwości 400 MHz

Pamięć
128MB Flash, 64MB SDRAM

Wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 
2.4” i rozdzielczości 320x240, technologia 
Corning® Gorilla® Glass

System operacyjny
iOS 8.0 i wyżej, Android 4.1 i wyżej, 
Windows 8.1 i 10

Łączność
WiFi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0, 
micro-USB, pozłacane piny zasilające, 
certyfikat Apple MFi

Audio
Buzzer

Czytniki kart
Trójścieżkowy odczyt kart z paskiem 
magnetycznym, certyfikat EMV

Technologia zbliżeniowa
ISO14443 A&B, MiFare, zdolność do 
ISO18092, EMVCo Contactless Level 1 
i Level 2, wsparcie głównych schematów 
NFC/Contactless

Bezpieczeństwo
Zgodność z PCI PTS 4.0

Zasilanie
Wymienna bateria DC3.8V/1960mAh

Warunki eksploatacji
Temperatura działania: -5° do 40° C (23° 
do 104° F), temperatura przechowywania: 
-20° do 50° C (-4° do 122° F), względna 
wilgotność powietrza: 5% do 95%, 
niekondensująca

Wymiary i waga
Moduł bez ramki: Długość: 131 mm, 
szerokość: 71,5 mm, wysokość: 15,7 mm; 
waga: 193 g

Inne standardowe opcje
Opcjonalnie: skaner kodów 1D/2D, wskaźnik 
LED; 1 czytnik Micro SAM; wsparcie ISO 
7816 asynchronous smart cards + EMV L1 
(v4.2) + PBOC L1; odporność na 500 tys. 
wsunięć karty do czytnika
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