
Mobil betalingsterminal

Verifone V400m
V400m er en mobil betalingsterminal med et kompakt og ergonomisk 
design, og stor fargeskjerm. Den leveres med 4G, Bluetooth og WiFi, 
og brukes både frittstående, og integerert med kasse. Terminalen er 
optimal for bruk på restauranter og barer, og for å ta med ut på farten. 
Den er ideel for alle som som stiller høye krav til mobilitet. Kan leveres 
med ladebase.

V400m er en del av Verifones Engage-serie, som som er nyskapende 
med utgangspunkt i hvordan man kan ha to-veis kommunikasjon 
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 4G, 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, 1500 
MIPS

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

Display
3.5" kapasativ touch-skjerm, Corning® Gorilla® 
Glass-teknologi

Operativsystem
V/OS

Kommunikasjon
4G, Bluetooth 4.2, 2.4 GHz + 5 GHz WiFi

Printer
40 mm papirrull

Kortlesere
Chip, magnetstripe og kontaktløs, 
EMVCo-godkjent

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

Sikkerhet
PCI PTS 5.X-godkjent

Batteri
3.8 V/2890 mAH Li-ion; PSU: 100-240 VAC 
w/ output DC 5 V, 2.2 amp

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

Størrelse
160.75 mm L × 72.85 mm B × 59 mm H

Tastatur
Alfanumerisk bakgrunnsbelyst tastatur med 
taktile taster

Tilbehør
Innsynsbeskyttelse (opsjon) 
Ladebase
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