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FARGERIK
INNOVASJON,
FORBEREDT
FOR FREMTIDEN
En rask og sikker terminal med brukervennlig design, fargeskjerm, ledelys rundt
kortlesere og en robust finish. Leveres med printer og programvaren paypoint.

PROGRAMVAREN PAYPOINT
Alle terminaler fra Verifone leveres med paypoint – den seneste generasjon
programvare for betalingsterminaler. Paypoint er basert på 25 års erfaring med
utvikling av betalingsløsninger. Dette gjør at du som bruker kan være trygg på
at betalingsterminalen til enhver tid tilfredsstiller alle krav. Med paypoint får du
også tilleggsfunksjoner som paypoint.rapport, paypoint.connect, paypoint.vpn
med mer. Paypoint er en komplett betalingsløsning for alle bransjer. Den er enkel
å tilpasse, lære, administrere og integrere.

Unikt design

Innebygget
NFCteknologi

Inngående studier av terminalbruk og ergonomi har resultert i myke linjer,
bakgrunnsbelyste taster, klart adskilte kortlesere med ledelys og innebygd
innsynsbeskyttelse. Terminalen står stabilt og stødig også uten stativ.

Med printer

Der terminalen skal stå fritt uten integrasjon med kasse leveres YomaniXR med
printer. Da anbefales det også ta med swivel (tilbehør) som gjør at den enkelt kan
vris frem og tilbake mellom operatør og kunde.

Unikt design

Innovativ

Stor fargeskjerm og innebygd kontaktløs leser. NFC-teknologi som gjør det mulig å
bruke ”tap-and-go” med kontaktløse kort og mobiltelefon.
YOMANI XR TEKNISKE DATA
Prosessor

2 x 9 bit ARM

Memory

64 Mb RAM • 128 Mb Flash

Display

TFT fargeskjerm • 2,8” , 1/4 VGA, 16 bit

Kommunikasjon

Ethernet • RS232

Programvare

paypoint

Kortleser

Magnetstripe ISO 1/2/3 • Chipleser EMV 4.2 level 1 og 2 • PCI
PTS 3.x, TQM, CE, EMC

Tastatur

Bakgrunnsbelyst • 15 store taster • 3 funksjonstaster

Miljø

Temp. fra 0 til 50 grader C • Luftfuktighet 20-85 % •
non-condensing • RoHS & WEEE compliant

Størrelse og vekt

170 x 107 x 103 mm • 550 gram

Skriver

Termoskriver • Enkelt papirbytte

For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller Verifone på tlf. 815 02 200.
Se www.verifone.no for forhandleroversikt.
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Med
printer

