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دستگاه کارتخوان مدل

PAX S910

ویژگیهای محصول
•

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

•

صفحه نمایش  :غیرلمسی ,رنگی

•

تعداد سیم کارت  :دو سیم کارت

•

تعداد حساب بانکی  :قابل اتصال به  10حساب به صورت همزمان

•

وزن 360 gr :

•

ابعاد 158 L mm × 78 W mm × 56 D mm :

•

ظرفیت باطری Li-ion battery, 2200mAh, 3.6V :

•

نوع اتصال GPRS :

•

سرعت تراکنش  :کمتر از  2ثانیه

•

قابلیت پرداخت غیرتماسی  : NFCندارد

•

سامانه فعالسازی :فن اوا کارت – نفیس

•

قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

توضیحات :
دستگاه پایانه فروش پکس مدل  S910یکی از مطلوب ترین های این برند است .وزن کم محصول که دارای پرینتر سریع با مصرف انرژی بسیار کم و دستگاهی مقرون به
صرفه است .این کاال را در زمره بهترین و باصرفه ترین های پایانه فروش قرار داده است.این دستگاه قابلیت ثبت و ارسال تراکنش های کارت بانکی خرید را در کوتاه ترین
زمان ممکن و با امنیت مورد تایید نظام پرداخت شاپرک دارد .برای فعال سازی دستگاه باید مدارک کسب و کار خود را بر اساس مصوبه نظام پرداخت بانک مرکزی ارائه
دهید
کارتخوان سیار مدل  PAX S910نسل جدیدی از دستگاههای کارت خوان بیسیم است است که با استفاده از خدمات سامانه تلفن همراه به شبکه بانکی متصل شده و
تراکنش را با استفاده از سرویسهای بستر G ۳انجام میدهد.این دستگاه با پشتیبانی از  ۲سیم کارت به صورت همزمان در کمترین زمان ممکن و در تمامی مناطق
تراکنش شما را با سرعت باال انجام خواهد داد.سایز کوچک این دستگاه به همراه کیفیت ساخت باال این دستگاه را به یکی از محبوب ترین دستگاه های کارتخوان سیار
تبدیل کرده است.در حال حاضر این دستگاه بر روی سامانه نفیس فعال میشود که امکان کار با  ۱۰حساب به صورت همزمان را برای شما فراهم میسازد.

مشخصات فنی

