iWL250 bluetooth
Mobiliteit in uw zaak tegen
een lagere prijs
KENMERKEN
• NFC-technologie voor contactloze betalingen
• Chiplezer en magneetstriplezer
• TFT-kleurenscherm met een hoge resolutie
• Tellium 2-processor met hoge prestaties
• M
 aximale beveiliging in naleving van
PCI, PTS en EMC
• Meerdere communicatie-interfaces

DE VOORDELEN
• Snelle uitvoering van transacties
• B
 ereik van 200 meter vanaf het basisstation
van de terminal
• L
 icht en compact zodat hij gemakkelijk kan worden
verplaatst
• Zeer helder lcd-kleurenscherm
• C
 ontinue prestaties dankzij de lithiumbatterij met
een lange levensduur
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iWL250 bluetooth: Mobiliteit voor uw gemak

Had u

WE BREIDEN DE
BETALINGSMOGELIJKHEDEN UIT

graag meer informatie?
Vraag een bezoek aan van uw

Deze draadloze terminal is speciaal ontworpen voor personen
die in één ruimte werkzaam zijn. De geïntegreerde Bluetoothtechnologie vergroot het bereik van het apparaat tot 200
meter vanaf de basis, waardoor er veel flexibiliteit is zonder
dat er kosten voor dataverkeer moeten worden betaald. De
terminal maakt via internet verbinding met het netwerk
waardoor snelle en veilige transacties mogelijk zijn.

regionale vertegenwoordiger.
+32 (0)2 357 00 70
www.ingenico.be/
payment-services

GEACCEPTEERDE KAARTEN

KLANTENSERVICES
+32 (0)800 38 009

INGENICO,
DE UNIEKE OPLOSSING

U kunt met al uw technische vragen 24x7 bij
ons terecht. We spreken Frans, Nederlands
en/of Engels.

Ingenico Payment Services GmbH België
is de Belgische dochteronderneming
van Ingenico Payment Services GmbH,
de Duitse leverancier van terminals en
betaaloplossingen.

U kunt ook bellen met +32 (0)2 357 00 70
als u commerciële of financiële vragen hebt.
Als u vragen hebt over transacties, kunt u
ons team van 9:00 tot 17:30 bereiken.
Als er een probleem is dat onze technische
dienst niet kan oplossen, doen we er alles
aan om u binnen 24 uren te voorzien van
een nieuwe terminal waarmee u direct aan
de slag kunt.

Ingenico heeft al meer dan 22 miljoen
terminals verkocht in meer dan 125 landen
over de hele wereld; dat maakt het bedrijf
een van de grootste leveranciers van
betalingsoplossingen wereldwijd.
We bieden een optimale servicekwaliteit
en -integriteit, van de terminal tot aan de
koper. U profiteert gegarandeerd van veilige
transacties, zowel voor internationale als
nationale transactiestromen.
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