
Stasjonær terminal

Verifone VX 820 og  
VX 820 Duet
VX 820 kan leveres både frittstående (VX 820 Duet) og integrert 
(VX820). Perfekt for kassepunkter med mye trafikk. 3,5” farge- og 
berøringsskjerm, innebygd kontaktløs leser og bakgrunnsbelyste taster. 
Den ultimate betalingsløsningen for både frittstående og integrerte 
miljøer.

• VX 820 er blant de minste PIN-padløsningene på markedet, og 
leveres for integrasjon mot alle typer kasser.

• VX 820 Duet kan løftes ut av basen og gis til kunden når han skal 
betale. Terminalen har skriver i basen, og kan også integreres med 
kasse.

• Klar for fremtiden. Kan motta kontaktløs betaling, mobilbetaling og 
verdiøkende tjenester som for eksempel fordelsprogrammer for 
kunden.

• Leveres med paypoint programvare, som er bygget på mer enn 20 
års erfaring og utvikling innen betalingsløsninger.

• Sertifisert for PCI PTS 3.x.

Tekniske data

Prosessor
400 MHz, ARM11 32-bit RISC-prosessor

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

Display
3.5" QVGA, resistiv berøringsskjerm

Printer (VX 820 Duet)
57 mm papirrull

Kortlesere 
Chip, magnetstripe og kontaktløs

 
 
 

Kontaktløs
Støtter kontaktløs betaling ihht. Visa, 
Mastercard og BankAxept

Sikkerhet
PCI PTS 3.X-godkjent

Miljø
Temperatur: 0° til 50° C 
 Luftfuktighet: 5% til 90%

 
 
 
 
 
 
 

Størrelse og vekt
VX 820: 
178 mm l × 87 mm b × 35 mm h 
308 g 
VX 820 Duet: 
178 mm l × 98 mm b × 109 mm h 
735 g

Kommunikasjon
Ethernet

Tastatur
Bakgrunnsbelyst, opphøyde symboler for 
svaksynte
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