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MASAÜSTÜ POS TERMİNALİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Başarısı kanıtlanmış altyapı

• 7 milyonun üzerinde satılmış terminal sayısıyla kendini ispatlamış Verix işletim sistemi altyapısına 

sahip yeni nesil VX Evolution platformu

• Satış, destek ve saha uygulamalarında yeniden eğitim gerektirmeyen mevcut VX altyapısıyla uyumlu 

Benzersiz özellikler, yüksek performans

•  500 MB’a kadar artırılabilen, 160 MB standardında geniş bir hafıza kapasitesi

• 400 MHz hıza sahip ARM 11 işlemcisi ile rakiplerine göre çok daha yüksek performans

•  Ethernet, Dial – up ve GPRS gibi farklı bağlantı seçenekleri ile geniş bağlantı opsiyonu

•  Harici pil takılarak mobil kullanıma da olanak sağlayan GPRS opsiyonu

•  Masaüstü terminallerinin yarattığı kablo kirliliğini ortadan kaldırmak üzere tüm bağlantı modüllerini 

biraraya getiren tek kablolu yapı

•  Opsiyonel entegre temassız kart okuyucu özelliği

• PIN girişi için PIN PAD gibi müşteriye rahatça uzatılarak kullanılmasını sağlayan ergonomik tasarım

Güvenlikte son nokta

• Terminaller üzerinde yalnızca güvenli uygulamaların çalıştırılabilmesine izin veren VeriShield 

   güvenlik teknolojisi

•  Kullanılabilir veriyi uçtan uca şifreleyerek sahtekarlık ve kötüye kullanıma karşı maksimum güvenlik

   sağlayan VeriShield Protect çözümü

• PCI PED 2.0 destekli

Uzun ömürlü tasarım

• Çalışma süresini uzatarak teknik servis gereksinimini azaltan VeriFone’un benzersiz ürün kalitesine

   sahip uzun ömürlü  bileşenler

• Metalik üst yüzeyle POS endüstrisindeki en güvenli tuş takımı

• Sahip olduğu çip okuyucusu (Landed SCR) sayesinde sahada kullanılan masaüstü terminallerine      

oranla çipli kartlar ile 5 kat daha fazla işlem yapabilme imkanı

İşlemci 
400 MHz ARM11 32-bit işlemci

Bellek
160 MB (128 MB Flash, 32 MB SDRAM) 
standart, Opsiyonel 500 MB’a kadar 
artırılabilir hafıza

Ekran
128 x 64 piksel beyaz aydınlatmalı 
grafik LCD8 satır x 21 karakter

Manyetik kart okuyucu
Triple Track (1,2,3 Track) desteği, çift 
yönlü okuma

Çip kart okuyucu
ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; senkronize ve 
senkronize olmayan kartlar, EMV L1 
ve L2 onaylı

SAM kart okuyucu 
3 SAM slot desteği

Klavye
3x4 sayısal arka ışıklı tuş takımı, 
8 fonksiyon tuşu ve 4 ekran 
adresleyebilir tuş

Bağlantı girişleri
Bir Ethernet (10/100BaseT), bir telco, bir 
RS-232 girişi, bir USB 2.0 Host girişi ve 
bir USB Client girişi, PIN PAD ve 
temassız cihazlar destekli

Yazıcı
Grafik kapasiteli termal, saniyede 18 
satır, 24 veya 32 sütun, standart kağıt    
58mm  x25 M

Modem
Standart 56 kbps modem Bell 
103/212a, CCITT V.21/V.22bis/V.32/
V.32bis (300/1200/2400/9600/14400/33.6
/56 ve 1200bps için HC hızlı bağlantı)

Radio (opsiyonel)
GPRS Quad band 
850/900/1800/1900 MHz

Temassız destek (opsiyonel)
MasterCard PayPass M/Chip
MasterCard PayPass MagStripe
Visa payWave MSD
Visa payWave qVSDC
Discover Zip
American Express ExpressPay
ISO 14443-4 ve MiFare karta Pass-
through  erişim, güvenlikli SoftSAM 
koruma
Opsiyonel fiziksel SAM

Güvenlik
SSL v3.0, 3DES şifreleme, 
Master/Session ve DUKPT tuş ayarlı, 
VeriShield dosya doğrulama; PCI PED 
2.0 onaylı

Boyut 
Uzunluk: 203 mm; Genişlik: 87mm 
Yükseklik: 76mm

Çevresel değerler
0 ile 50 C arasında; 5%  ile 90% nem 
oranı aralığında çalışabilme

Güç kaynağı
AC giriş 100-240 VAC, 50/60Hz DC çıkış 
9V 4A

VX 520
VX 520, yüksek performansı, sınırsız kullanım 
seçeneğiyle masaüstü  bir POS cihazının 
sağladığı kolaylıkların çok daha fazlasını 
sunuyor. VX 520, ergonomik tasarımı, beyaz 
ekranı ve entegre temassız kart okuyucu 
opsiyonu ile rakiplerinden bir adım önde.  


