Informacja produktowa

Terminal bezprzewodowy

Ingenico iWL250
Opis produktu
Bezprzewodowy terminal Ingenico
iWL250 GPRS to nowoczesne urządzenie do szybkiego i bezpiecznego
przetwarzania transakcji płatniczych
przy użyciu kart. Dzięki kompaktowej
budowie i niewielkiej wadze, gwarantuje
najwyższy standard obsługi.
Terminal charakteryzuje się kompaktową i ergonomiczną budową. Jest bardzo lekki i wydajny, a dzięki
zastosowaniu najnowszej technologii, urządzenie
będzie służyło przez lata. Dzięki zabezpieczonemu
połączeniu GPRS, terminal spełnia wymagania
przedsiębiorców niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Jest najlepszym rozwiązaniem dla
firm dostawczych, przedsiębiorstw taksówkowych,
usług rzemieślniczych czy punktów gastronomicznych. Terminal iWL250 GPRS spełnia międzynarodowe wymogi i zapewnia bezpieczeństwo transakcji
dzięki certyfikatowi PCI DSS oraz standardom EMV.

}}Optymalna wydajność przekazu transakcji
}}Typ komunikacji GPRS

Funkcje dodatkowe
}}Płatności zbliżeniowe
}}Cash back

Technologia

}}Rezerwacja płatności

Wyjątkowe połączenie procesorów ARM7 i ARM9
oraz technologii telium zapewnia krótki czas przetwarzania transakcji. Wytrzymała bateria, kolorowy
wyświetlacz, prosta i intuicyjna obsługa to dodatkowe atuty tego urządzenia.

}}Automatyczne zamknięcie dnia

Dzięki wbudowanemu czytnikowi kart zbliżeniowych i chipowych oraz rozbudowanemu oprogramowaniu przetwarza on wszystkie znane procesy,
jak Mastercard PayPass, Visa payWave czy NFC, bez
konieczności używania dodatkowych urządzeń.

Korzyści

}}Prepaid
}}Funkcja „napiwek”
}}DCC
Płacąc kartą,
możesz wypłacić
gotówkę

Dane techniczne
Czytnik zbliżeniowy: ISO14443 A/B

}}Bezpieczeństwo transakcji dzieki certyfikatowi PCI
PED i standardom EMV

Czytnik kart chipowych: ISO 7816 1-2-3

}}Zintegrowany czytnik zbliżeniowy (z komunikacją
bliskiego zasięgu NFC)

Kolorowy wyświetlacz TFT: QVGA 320x240 pikseli, podświetlany

}}Wbudowana drukarka z mechanizmem ułatwiajacym wymianę rolek papieru

Komunikacja: GPRS 900/1800 MHz

}}Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Wymiary (szer. x wys. x dł. ): 78 x 57 x 165 mm

}}Kompaktowa i ergonomiczna budowa

Drukarka: Termiczna, graficzna 58mm, 30 linii na sekundę

Czytnik kart magnetycznych: Ścieżka1/2/3
Szyfrowanie: SSL- i bitmat
Źródło energii: Zewnętrzny zasilacz sieciowy 230 V
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