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VX 820 2-delt
HURTIG OG
SIKKER
EKSPEDITION
Denne 2-delte betalingsløsning består af to af vores bedste terminaler
sat sammen for en enestående betalingsoplevelse. Du får vores kendte
VX 520 Color som ekspedientdel og VX 820 som kundedel. Det er en
hurtig og driftssikker terminal til butikker og forretninger med mange
daglige transaktioner. VX serien udgør en stor andel af de 20 millioner
terminaler, der dagligt håndterer betalinger verden over.

betalingsterminal med NFC
• Hurtig terminal med en 400 MHz ARM processor og
160 MB hukommelse
• Stort farvedisplay med touch screen til visning af logoer og reklamer

2-delt
terminal
for bedre
komfort

• NFC læser til hurtige kontaktløse betalinger
• EMV og PCI PTS 3.0 sikkerhedsgodkendt
• Kan opsættes med alle de kendte funktioner, bl.a. håndtering af
gebyrberegning, modtagelse af drikkepenge og gavekort, offline funktionalitet,
forhåndsregistrering, hotel & restaurant konfiguration, manuel indtastning

Stort farvedisplay
i kundedel

SPECIFIKATIONER
Processor

400 MHz, ARM11 32-bit processor

Hukommelse

160MB (128MB Flash, 32MB SDRAM)

Display

3.5” 240x320 pixel TFT farveskærm, 26 linjer

Kommunikation

ADSL

Kortlæser

Chiplæser, magnetkortlæser, indbygget NFC

Interface

Single multi-port connector som understøtter RS232

Tastatur

15 taster med lyd og baggrundslys

Strømforsyning

5-12 VDC
(3,8 W max)

Betjeningstempetatur

0º til 50º C

Dimensioner (ekspedientdel)

203 mm x 87 mm x 76 mm (LxBxH) – Vægt 500 g

Dimensioner (kundedel)

173 mm x 87 mm x 35 mm (LxBxH) – Vægt 308 g

VX 820

NCF-læser
til kontaktløse
betalinger

VX 820

Stort farvedisplay
i ekspedientdel

VX 520 Color
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