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دستگاه کارتخوان مدل

PAX S80

ویژگیهای محصول
•

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

•

صفحه نمایش  :غیرلمسی ,سیاه سفید

•

تعداد سیم کارت * :

•

تعداد حساب بانکی  :قابل اتصال به  1حساب

•

وزن 525 gr :

•

ابعاد 216 L mm × 95 W mm × 86 D mm :

•

ظرفیت باطری * :

•

نوع اتصال  :خط تلفن یا شبکه محلی با سیم LAN

•

سرعت تراکنش  :کمتر از  2ثانیه

•

قابلیت پرداخت غیرتماسی  : NFCندارد

•

سامانه فعالسازی :فن اوا کارت – نفیس

•

قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

توضیحات :
کارتخوان ثابت  PAX S80با پروسسور  ۳۲بیتی  Arm 11یکی از پایانه های فروش دارای استاندارد  PCIنسخه  ۲و ساخت کشور چین می باشد ،شرکت Pax
Technologyتولیدکننده پایانههای فروش مدل  Paxبا تولیدی در حدود  ۳۰۲هزار دستگاه در رده بندی جهانی در رتبه هشتم قرار دارد .پکس با اتکا به خدمات
دهی عالی خود و مدیریت خوب ،جایگاهش را به عنوان یکی از پیشروان این صنعت در آسیا ثابت کرد و اکنون جزء یکی از رو به رشدترین شرکتهای ارائه دهنده
راهکارهای پرداختی در منطقه آسیا و تا حدودی در دنیا است؛ تا جایی که هم اکنون مشتریانش در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله ایران و ترکیه دیده میشوند.
بیشترین کاربرد این دستگاه در فروشگاههای خرد و با تعداد تراکنش متوسط وباال میباشد که به سادگی و با اتصال خط تلفن یا شبکه محلی با سیم ) (LANفروشگاه به
کارتخوان قابل استفاده خواهد بود
سادگی و سهولت در راه اندازی از طریق اتصال به خط تلفن یا شبکه محلی با سیم)(LAN

POS Terminal Pax S80

Processor
Memory

Display

Keypad

Printer

32-bit Arm9
24MB(8MB Flash,16MB SDRAM)
or 64MB(32MB Flash,32MB SDRAM)
128 x 64 Pixel LCD
White backlit
10 numeric and 8 function keys
4 ATM keys, 1 power ON/OFF key
Thermal printer,Speed:20 lps
Standard paper roll: 58mm(2.25 in.)

Magnetic Card Reader

Track 1/2/3, bi-directional

Smart card Reader

1 user card, EMV 2000
(Optional)
Mastercard PayPass

External Contactless Card reader Visa payWave
ISO/IEC 14443 Type A/B
Mifare compliant

Card Slots

3 SAMs (options for 1 SIM),ISO7816
Modem:Sync,(HDLC up to 9600 bps,V.22/V.29):Async.(V92,up tp 56kbps)

Communication

Ethernet
GPRS(optional)
WiFi(optional)

Peripheral Ports

1xPINpad, 1xRS232, 1xRS232/Ethernet
1xLine,1xUSB(optional)
DUKPT, Master/Session,DES,3DES,ANSI/ISO9564 Format 0,1,3

Security

PIN ciphered key algoriythm
ANSIX9.9/X9.19MAC algorithm

Environmental

0 C to 50 C(32F to 122F) operating temperature

10%to90% relative humidity,non-condencing
-20Cto70C(-4F to 158F) storage temperature

Voltage

Input:100~240VAC,50Hz/60Hz, 1.5A
output:8.2VDC, 3A
Length:216mm(8.5 in.)

Physical

Width:95mm(3.74 in.)
Height:86mm(3.390 in.)

Weight

525 g

