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دستگاه کارتخوان مدل

PAX D210 B

ویژگیهای محصول
•

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

•

صفحه نمایش  :غیرلمسی ,رنگی

•

تعداد سیم کارت  :دو سیم کارت

•

تعداد حساب بانکی  :قابل اتصال به  1حساب

•

وزن  :غیر360 gr

•

ابعاد 162.5 L mm × 80 W mm × 56 D mm :

•

ظرفیت باطری Li-ion battery, 2300mAh :

•

نوع اتصال GPRS /3G/4G :

•

سرعت تراکنش  :کمتر از  2ثانیه

•

قابلیت پرداخت غیرتماسی  : NFCندارد

•

سامانه فعالسازی :نوین پرداخت

•

قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

توضیحات :
D210یک کارتخوان همراه مقرون به صرفه است که بیشترین گواهینامه های موجود در صنعت را دارد و با باالترین سطح استانداردهای جهانی ،تکنولوژی های
پیشرفته و مواد اولیه با درجه کیفیت باال ساخته شده است.
D210دستگاهی با روش اتصال ، GPRSحافظه و باتری  LI-ionقابل شارژ با ظرفیت باال و ابعاد جیبی است که انتخاب اول فروشگاه های کوچک و متوسط
مانند رستورانها خواهد بود .جایی که قابل حمل بودن ،کاربری ساده و ایجاد تعامل یکپارچه با مشتری از نیازهای کلیدی است .فروشندگان ظاهر و بدنه جذاب این
دستگاه و سرعت عمل باالی آن در انجام تراکنش را که به دلیل داشتن پردازنده با تکنولوژی باال است تحسین می کنند.

Specification:
Processor
32-bit ARM 11
)Memory 192MB (128MB Flash, 64MB SDRAM
Micro SD (TF card) up to 32GB
Display
)2.8 inch TFT color LCD, 320 x 240 pixels e-signature (optional
Printer
High-speed thermal printer, speed: 30 lps
Paper roll
width / diameter : 58mm / 40mm
Keypad 10 numeric & 8 function keys
Magnetic card reader Track1 / 2 / 3, Bi-directional
Smart Card Reader EMVL1 & L2 certified
Contactless Card Reader MasterCard Contactless & Visa payWave ISO14443 Type A/B Mifare®, Felica, NFC
Communication
)Bluetooth 4.0 / WiFi / GPRS 3G (WCDMA) (optional
Card slots
2 SAMs, 1 SIM or 1 SAM, Dual SIM
Peripheral Ports
1 x Mini USB (OTG), 1 x Mini USB (RS232) 1 x Power port
Security PCI PTS 4.x certified
Environmental
0°C to 50°C (32°F to 122°F) operating temperature
-20°C to 70°C (-4°F to 158°F) storage temperature
10% to 93% relative humidity, non-condensing

Voltage Battery,
7.4V, 2300mAH Input:100 - 240V AC, 50 / 60 Hz, 0.3A Output:9VDC, 1A
Physical Length
162.5mm Width: 80mm Height: 56mm
Weight
360g with battery
Accessories
Adapter Charging Base (optional)
Certifications
PCI PTS 4.x, SRED EMV Contact L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless AMEX Expresspay Discover
D-PAS MasterCard TQM

