
•  LINK/2500 is speciaal ontworpen 
voor flexibiliteit, het accepteert 
alle betaalmethodes, met inbegrip 
van contactloos.

•  Verkort de time-to-market 
door TELIUM-toepassingen te 
integreren in een slimme partner.

•  Fijn en robuust, duidelijk gewijd 
aan mobiliteit.

Een perfect design voor een slimme 
betaaloplossing

LINK/2500

Smartcard VeiligheidMagnetische
kaart

KleurenschermBluetoothContactloos



Met Link/2500 biedt Ingenico een oplossing voor het aanvaarden van mobiele betalingen.

OS/Processor Telium TETRA, Cortex A5 64bit

Geheugen 256 MB Flash, 128 MB RAM

Kaartlezer
Chipkaart: ISO 7816 1-2-3
Contactloos: ISO14443
Magstripe: ISO 1/2/3

Weergave
2,4“ TFT grafisch kleurenscherm,
204 x 320 pixels

Toetsenbord 20 toetsen, tactiel, met achtergrondverlichting

Communicatie Bluetooth

Voeding
USB-oplaadkabel met USB-C connector, 5V 1A
600 mAh Li-ion batterij, niet verwijderbaar

Kleur Donker parelgrijs

Audio Zoemer

Afmetingen terminal (L x B x H) 129 x 70 x 13 mm

Gewicht 121 g

Gewicht bedrijfsomstandigheden Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot 50 °C
Relatieve vochtigheid zonder condensatie: 85 % bij +40 °C

Oplaadomstandigheden batterij Omgevingstemperatuur van 0 °C tot +40 °C

Opslagomstandigheden
Omgevingstemperatuur van -20 °C tot +55 °C
Relatieve vochtigheid zonder condensatie: 85 % bij +55 °C

Veiligheid PCI PTS 4.x en 5.x

Accessoires USB A-kabel naar USB C-kabel: 1,5 m

www.ingenico.be/nl/in-store
sales.belux@ingenico.com
0800/94 044

Geavanceerde beveiliging
Link/2500 is PCI-PTS 4.x en PCI-PTS 5.x gecertificeerd. Het 
Telium Tetra-besturingssysteem maakt gebruik van de recentste 
cryptografische schema’s met een toekomstbestendige sleutellengte.

Transparante integratie
Met de Bluetooth-functionaliteit kunt u elke iOS- of Android-tablet of 
-smartphone aansluiten.

Prestatie
Optimale prestaties worden bereikt dankzij de krachtige Tellium-
technologie in combinatie met de Cortex A5-processor.  
Korte transactietijden zijn dus gegarandeerd, zelfs met  
een complexe cryptografie.

Ontworpen voor mobiliteit
Met zijn zakformaat, lichtgewicht en slank design is Link/2500 
ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen, waar u ook gaat.

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface
Met zijn geavanceerd ontwerp is Link/2500 gebruikersgericht met 
een helder 2,4’’ kleurenscherm, een echt mechanisch toetsenbord en 
een USB-C connector die omgekeerd kan worden aangesloten.

Mobiele POS-oplossingen van begin tot eind
Geïntegreerd in het platform voor mobiele handel van Ingenico, 
biedt Link/2500 het acceptatiesysteem voor mobiele kaarten van 
een end-to-end mobiele POS-oplossing. Het omvat een mobiele
POS-toepassing, een geïntegreerde reeks van tools voor het beheer
van mobiele handel en de verwerking van betalingen - waarbij het
geheel volledig kan worden gemerkt en gelokaliseerd om aan de
behoeften van elke handelaar wereldwijd te voldoen.

TELIUM Tetra OS beveiligde betaling
Het TELIUM Tetra-besturingssysteem bevat de beste 
beveiligingsmechanismen om de privacy van transacties 
te beschermen en is gebaseerd op 30 jaar ervaring en een 
gebruiksvriendelijke interface.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Alle rechten voorbehouden.  
Dit document is niet bindend, en de bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ©2021


