Mobil betalingsterminal

Verifone Carbon Mobile 5
Carbon Mobile 5 er en del av Verifones nye Android-baserte terminalserie. Det er en mobil
betalingsterminal med stor farge- og berøringsskjerm. Den leveres med 4G, Bluetooth og
WiFi, og kan brukes både frittstående og integrert med kasse. Carbon Mobile 5 er PCI
5.X-godkjent, og har dermed en sikkerhetsgodkjenning med lang levetid. Den har meget
god batterikapasitet.
Carbon Mobile 5 opererer på Verifones nye Android-baserte globale plattform, som gir helt
nye muligheter for bruk av tredjepartsapper. Dette kan være alternative betalingsløsninger
som for eksempel Vipps, AliPay og Klarna, og ulike lojalitetsløsninger. Disse vil bli løpende
tilgjengelige for det norske markedet.
Terminalen leveres med et eget audioprogram for blinde og svaksynte. Dette er utviklet
i samarbeid med og godkjent av Royal National Institute of Blind People, tilsvarende
Blindeforbundet i Storbritannia. Dette er også PCI-godkjent.
•

Verifones sikre Android-operativsystem åpner dørene til Androids økosystem med
muligheter for tredjepartsapper, samtidig som sikkerheten er ivaretatt

•

Utvidet mulighet for alternative betalingsmetoder og verdiøkende tjenester som
identifisering av kunder og bruk av fordelsprogrammer

•

Forbedret brukeroppleveelse med stor touchskjerm og nye muligheter for å
kommunisere med kunden

•

Fleksible kommunikasjonsmuligheter, rask prosessor, høy batterikapasitet og rask lading

Tekniske data
Prosessor

Audio

Batteri

ARM Cortex-A7 quad-core, 1.1 GHz

Høyttaler, mikrofon, headset jack

Minne

Printer

Up to 5 V 3 A charging, 5000 mAh Li-Ion
oppladbart batteri

Android: 1 GB RAM, 8 GB Flash

Papirrull: 40 mm × 58 mm

Miljø

Kamera

Temperatur:-10° to 55° C
Luftfuktighet: maks 95%, ikke-kondenserende

Display
5" (720 × 1280 pix) HD IPS LCD
touchscreen
Operativsystem
Android 7 (locked down)
Kommunikasjon

5 MP, auto-focus, fast scanner, LED aimer,
LED torch, optional 2 MP front QR/barcode
scanner

Størrelse og vekt
180 mm L × 77.9 mm W × 31 mm handle/58
mm drum; 420 g m/full papirrull

Sikkerhet
PCI PTS 5.X-godkjent

4G LTE, 3G, 2G, Bluetooth 4.2 BLE, 2.4 GHz
+ 5.8 GHz WiFi, 802.11 a, b, g, n, GPS
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