
VX680
VeriFone Vx680 er en av de minste mobile terminalene på markedet. Designet er kompakt 

og ergonomisk utformet. Dette gjør terminalen ideell for bruk på restauranter, barer, arenaer, 

vareleveringer, bilutleie og andre brukersteder som stiller krav til mobilitet. 

 

Med 3,5” farge- og berøringsskjerm og innebygget kontaktløs leser, gir VeriFone Vx680 en unik 

brukeropplevelse og er klar for neste generasjon betalingsteknologi. Vx680 leveres kun som 

frittstående terminal.

Alle Points terminaler leveres med paypoint programvare. paypoint programvare er enkel å 

tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.

Mobil terminal - klar for fremtiden
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Programvaren paypoint 

Alle terminaler fra Point leveres med programvaren paypoint. paypoint er seneste generasjon programvare for 

betalingsterminaler. Mer enn 25 års erfaring og utvikling innen betalingsløsninger ligger bak. Det betyr at du som bruker av  

paypoint kan være trygg på at betalingsterminalen til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles til betalingsløsninger.

paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.

Imponerende ytelse møter fantastisk funksjonalitet
VeriFone Vx680 har en kraftig 32-bit ARM prosessor som sørger for at transaksjonen 

gjennomføres på sekunder, og en meget rask skriver. Dette gjør at kunden kan betale 

og rakst komme seg videre. Terminalen har en kraftig Lithium-Ion batteripakke som 

sikrer lang driftstid og enkelt kan byttes. Terminalen er tilpasset svaksynte, med store, 

bakgrunnsbelyste taster med opphøyde symboler.

Klar for fremtiden
Vx680 har innebygget kontakløs leser og en 3,5 tommers farge- og berøringsskjerm, 

som gjør den klar for neste generasjons betalingsteknologi. Vx680 er PCI PTS 3.0 og PA 

DSS-sertifisert, og tilfredstiller de strengeste krav til fysisk og logisk sikkerhet. Terminalen 

leveres med GPRS-kommunikasjon.

Lader/holder
VeriFone Vx680 kan lades med ladekabel koblet direkte i terminalen, eller enkelt plassers 

i en lader/holder (anbefalt) som sikrer optimal oppbevaring i et krevende miljø. Som 

tilleggsutstyr leveres også ladekabel til 12 volt. 

Kommunikasjon 
GPRS
 

Prosessor
400 MHz ARM 32-bit RISC

Kortleser
Chipleser EMV level 1 og 2
Magnetstripe 1/2/3

Skriver
Innebygd termoskriver
57x40x12 mm, 18 m
Enkelt papirbytte

Batteri
7,2 V Lithium-lon

Miljø
Temp. fra 0 til 50 grader C
Luftfuktighet 5-90 %

Tastatur
Bakgrunnsbelyst
15 store taster 
Opphøyde symboler for  
svaksynte

Størrelse og vekt
172x82x62 mm
477 g 

Display
Bakgrunnsbelyst
Grafisk 240x320 pixler 
Touch screen

Vx680 tekniske data
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