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دستگاه کارتخوان مدل

VERIFONE VX675

ویژگیهای محصول
•

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

•

صفحه نمایش  :غیر لمسی ,رنگی

•

تعداد سیم کارت  :تک سیم کارت

•

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

•

وزن 647 gr :

•

ابعاد 148 L mm × 78 W mm × 52 D mm :

•

ظرفیت باطری 2200mAh :

•

نوع اتصال GPRS :

•

سرعت تراکنش  :کمتر از  3ثانیه

•

قابلیت پرداخت غیرتماسی  : NFCندارد

•

سامانه فعالسازی :فن اوا کارت – نفیس

•

قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

توضیحات :
پایانه فروش بیسیم  Verifoneمدل  VX675از جدید ترین محصوالت بیسیم شرکت  Verifoneاست که به ادعای وریفون با این پایانه فروش” همه جا همه وقت”
می توانید به خدمات پرداخت دسترسی داشته باشید.این محصول بسیار کوچک ،ارگونومیک و مقاوم طراحی شده است.
این پایانه فروش بیسیم و قابل حمل  ،دارای صفحه نمایش رنگی است و قابلیت پرداخت غیر تماسی  NFCرا دارد همچنین با استفاده از قابلیت  GPRSمی توانید همه
جا همه وقت از خدمات پرداخت استفاده نمایید.

این پایانه فروش بیسیم و قابل حمل با داشتن یک صفحه  ۲٫۸اینچی رنگی  ،پردازنده  MHZ۴۰۰و پشتیبانی از شبکه  ، GPRS 3Gدر زمینه امنیت این پایانه
می توان به  :تائیدیه  PCI PTS 3.0درتراکنش های پرداخت مبتنی بر ، PINتائیدیه  EMVسطح  ۱و  ۲و پلتفرم امنیتی شرکت  Verifoneبه نام
 Verishieldبه شما این امکان را می دهد تا تراکنشی سریع و امن را داشته باشید.
الزم به ذکر است سیم کارت موجود در دستگاه می بایست شارژ ریالی ,بسته اینترنتی و آنتن دهی در محل مورد استفاده داشته باشد.

Verifone Vx675
Processor
Memory

400 MHz ARM11 32-bit RISC processor

Display

2.8”, 320x240 pixel colour TFT (QVGA)

Magnetic Card Reader

Triple track (tracks 1, 2, 3), high coercivity,
bi-directional

Primary Smart Card

ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; synchronous and asynchronous cards; EMV
Approved

192 MB (128 MB of Flash, 64 MB of SDRAM) can exceed up to 500 MB

SAM Card Reader
Keypad

2 Security Access Modules (SAMs)

Peripheral Ports

Single USB connector and Integrated Charging

Printer

Integrated thermal with graphics capabilities, 18 lines per second, 22, 32, or
42 columns; 25mm paper roll standard Optional 40mm paper roll version

Wireless Modem
Protocols
Security

Physical

Environmental
Voltage
NFC/Contactless
Battery

3 x 4 numeric keypad, plus 4, screen-addressable keys and a navigation key

Wireless Wide Area GSM/GPRS on 850/900/1800/1900 MHz

Application selects between asynchronous protocols (Visa1,Visa 2 and
others) and synchronous protocols (including ISO 8583/SDLC)
3DES encryption, Master/Session and DUKPT key
management; VeriShield file authentication; PCI PTS 3.0 approved
Base: Length: 131.1mm x Width: 83.58mm x Height:
42.02mm; Weight: 235g
25mm roll: Length: 148mm; Max Width: of 78mm; Height:
42mm; Weight: Terminal 316g (0.697 lbs), Full shipping
597g (1.316 lbs)
40mm roll: Length: 163mm; Max Width: of 78mm; Height:
52mm; Weight: Terminal 336g (0.741 lbs), Full shipping
647g (1.426 lbs)
0° to 50° C (32° to 122° F) operating temperature; 5% to 90% relative
humidity, non-condensing
Storage temperature: -20º to 60º C / 5% to 90% RH;
non-condensing
AC input 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC output 5 VDC, 1 Amp
ISO14443 A&B, including MiFare
ISO 18092 capable
EMVCo L1 certification
Support major NFC/Contactless schemes
Li-Ion 3.6V / 2200mAh (8Wh)

