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دستگاه کارتخوان مدل

PAX D180

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 145 gr :

•

ابعاد 116 L mm × 59.6 W mm × 13 D mm :

•

ظرفیت باطری Li-ion battery, 250mAh, 3.7V :

•

نوع اتصال  :کابل3G/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 :
•

بدون کاغذ

•

کوچک و جذاب

•

ضد ضربه و مقرون به صرفه

•

پذیرش انواع کارتهای پرداختی

•

طرح نوآورانه دکمه لمسی

•

درگاهUSB

•

گواهینامه امنیتیPCI PTS 4.X

•

ورود امن رمز

توضیحات :
این دستگاه یک  mposکامل با قابلیت مدیریت انواع تراکنش ها است .دی  ۱۸۰پکس با قابلیت منحصر به فرد ابعاد و اندازه به راحتی در هر جیبی جا میشود .وزن
 ۱۴۵گرمی آن قابلیت همراهی بدون دردسر را برای کاربر به همراه داشته و با قابلیت خواندن تمامی کارتها از جمله کارتهای دارای چیپ مغناطیسی و کارتهای غیر
تماسی تمامی نیازهای دارنده آن در دنیای پرداخت را فرآهم میکند .ارتباط این دستگاه با موبایل از طریق بلوتوث فرآهم میشود و دارای باطری لیتیوم با قابلیت
کارکرد روزانه میباشد.
نرم افزار این دستگاه دارای دو بخش بوده که قسمتی از آن بر روی دستگاه و بخش دیگر آن روی موبایل شما نصب میگردد.
با همراه داشتن این دستگاه در هر مکانی که موبایل شما حداقل آنتن دهی را دارد میتوانید از مشتریان خود پول دریافت کنید و از همراهی مطلوب آن لذت ببرید.

کوچک و جذاب طراحی شده است تا با امنیت باال به گوشیهای هوشمند متصل شود .این دستگاه با کارکرد ساده ،راحت و سریع به شما تجربه یک تراکنش بینقص
را میدهد .با پشتیبانی از  Bluetoothو  USBمیتواند پرداخت را برای کسبوکار شما در هر زمان و مکانی میسر کند.
با نصب اپلیکیشن این دستگاه بر روی گوشی خود قادر خواهید بود پس از ارایه سرویس در محل مشتری ،پرداختی امن و در لحظه را تجربه کنید.
قابل اتصال به گوشی های اندروییدی نسخه  5به باال

اطلاعات فنی محصول:
Processor
32 bit ARM secure processor

Memory
)576KB (512KB Flash, 64KB SDRAM
Up to 4MB

Display
1.69 inch LCD

Keypad
10 numeric keys, 3 function keys
1 Power ON/OFF key

Magnetic Card Reader
Track1 / 2 / 3, Bi-directional

Smart Card Reader
EMV L1 & L2 certified

Communication
Bluetooth
USB

Peripheral Ports
)1 x Micro USB (Device

Security
MK/SK, Fixed, DUKPT
DES, 3DES, RSA

Environmental
0°C ~ 50°C (32°F to 122°F) operating temperature

10% ~ 93% relative humidity, non-condensing
-20°C ~ 70°C (-4°F to 158°F) storage temperature

Battery
Li-ion battery, 250mAH

Physical
Length：116 mm
Width：59.6 mm
Height：13mm

Weight
140g with battery

