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دستگاه کارتخوان مدل

PAX A920

ویژگیهای محصول
•

وضعیت دستگاه  :صفر  ،گارانتی بجز باطری  ،شارژر و شکستگی

•

صفحه نمایش  :لمسی ,رنگی

•

تعداد سیم کارت * :

•

تعداد حساب بانکی  :قابل اتصال به  1حساب

•

وزن 387 gr :

•

ابعاد 176 L mm × 78W mm × 57 D mm :

•

ظرفیت باطری Li-ion battery, 3400mAh, 3.7V :

•

نوع اتصال 2G/3G/4G/Wi-Fi/Bluetooth :

•

سرعت تراکنش  :کمتر از  2ثانیه

•

قابلیت پرداخت غیرتماسی  : NFCدارد

•

سامانه فعالسازی :نوین پرداخت

•

قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

ویژگی های بیشتر :
•

پرچمدار پایانه های پرداخت اندرویدی

•

دو دوربین  ،اسکنر بارکد یک و دو بعدی

•

قابلیت یکپارچگی با سایر نرم افزارهای کاربردی

•

پشتیبانی از امضای الکترونیک

•

طرح نوآورانه دکمه لمسی

•

پوشش دوجداره اسکرین

•

صفحه نمایش رنگی لمسی  ۵اینچی

•

گواهینامه امنیتیPCI PTS 4.X

•

ورود امن رمز

توضیحات :
دستگاه  A920شیک ترین و امن ترین کارتخوان اندرویدی دنیا است .این دستگاه مجهز به یک تبلت صفحه رنگی با کیفیت  HDو یک پرینتر با
سرعت باال است که تقریبا در زیر دستگاه پنهان شده است تا بیشترین فضای استفاده از نمایشگر هنگام انجام تراکنش برای مشتری وجود داشته
باشد.
این دستگاه امکان پرداخت با  NFCو امضای الکترونیکی را پشتیبانی می کند .و به جز ارائه راهکار پرداخت در محل برای فروشگاه ها ،رستوران
ها ،کافی شاپ ها و …  ،بهترین انتخاب برای شرکت های توزیع است.

Quick Details
Place of Origin:
Guangdong, China (Mainland)
Brand Name:
gaoyu
Model Number:
A920 android pos machine
Product:
A920 android pos machine
Multiple connectivity:
4G / 3G / 2G / WiFi / Bluetooth
Operating System:
PayDroid based on Android 5.1
Display:
5.0 Inch 720 x 1280 Pixel Capacitive Touch Screen White LED Backlights
Physical Keys:
1 x ON/OFF Key 2 x Shortcuts
Printer:
High-Speed Thermal Printer Paper Roll Width
Physical L x W x H (mm):
175.7 x 78 x 57 Weight (g) : 458g (Including Battery)
Location:
Supports GPS
Features1:
Dual camera, 1D & 2D Scanner
Features2:
Illuminated card reader.Built-in NFC contactless

Supply Ability
Supply Ability:
1000 Unit/Units per Week A920 android pos machine

Packaging & Delivery
Packaging Details
17cm*13cm*4.5cm
Port
shenzhen

Specification:

