
Stasjonær betalingsterminal

Verifone V400c
V400c  er en stasjonær betalingsterminal med skriver som kan fungere både 
frittstående og integrert. 

Betalingsterminalen er en del av Verifones Engage-serie, som som er 
nyskapende med utgangspunkt i hvordan man kan ha to-veis kommuniskasjon 
med kunden i kassepunktet, ved å rekruttere til kundeklubb, eller gi eksklusive 
tilbud basert på kunnskap om kunden.

• Forbedret brukeropplevelse med stor skjerm og nye muligheter for å 
kommunisere med kunden

• Klar for fremtiden ved å motta alle typer betalinger: kontaktløs betaling, 
mobilbetaling og mobile lommebøker

• Fleksible kommunikasjonsløsninger med både Ethernet, Bluetooth og  WiFi, 
samt en meget rask prosessor

• Lang levetid med PCI 5.X-sertifisering

• Muligheter for verdiøkende tjenester, som identifisering av kunde og bruk av 
fordelsprogrammer

Tekniske data

Prosessor

600 MHz, Arm Cortex-A9 32-bit RISC

Minne

1 GB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM), 
microSD

Display

3.5” kapasativ touch-skjerm, Corning® Gorilla® 
Glass-teknologi

Operativsystem

V/OS

Kommunikasjon

Ethernet 5 GHz + 2.4 GHz WiFi,  
Bluetooth 4.2 

Printer

40 mm papirrull

Kortlesere 

Chip, magnetstripe og kontaktløs, 
EMVCo-godkjent

Kontaktløs

Støtter kontaktløs betaling med kort og 
mobiltelefon ihht. Visa, Mastercard og 
BankAxept

Peripheral Ports

Ethernet og strøm

Tastatur

Alfanumerisk bakgrunnsbelyst tastatur med 
taktile taster

Sikkerhet

PCI PTS 5.X-godkjent

Power 

AC input 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC output 
11.6 V 1.55 A

Miljø

Temperatur:  0° to 50° C  
Luftfuktighet maks 90%, ikke-kondenserende

Størrelse og vekt

190 mm L × 80 mm B × 70 mm B, 381 g
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