
APOS A8
Facilite o comércio para os 
comerciantes nas lojas e ao ar livre

 Transforme a experiência do cliente com uma nova 
solução de vanguarda

  Aproveite uma aplicação comercial da comunidade Android

  Acelere o processo de checkout, aceitando todos os 
métodos de pagamento, inclusive os alternativos

 Apoie os negócios diários através de capacidades de 
serviços em nuvem



www.ingenico.com

Processador •  Processador de aplicação
Processador Crypto

•  ARM C ortex-A7 Quad Core
ARM Cortex-M4 32-bit

Memória •  Interna •  1GB RAM + 8GB FLA SH
•  2GB RAM + 16GB Flash Opcional

Sistema
operacional

•  Android 5.1 com sistema de pagamento
 de segurança

SIM •  1 SIM

SAM •  2 SAM l

Leitores de cartão •  Magstripe
•  Cartão inteligente
•  Sem contato

•  ISO 1/2/3
•  EMV Level 1
•  EMV LEVEL 1&2 em conformidade

Display •  Cor •  5.5’’ IPS 1280×720 pixels

Touchscreen • Capacitivo •  Dedos & Stylus

Teclado •  Teclado virtual aleatório ou �xo para
entrada de PIN

Multimídia • Vídeo
• Áudio

•  Suporte de vídeos 1080p 
•  1 auto falante
•  1 entrada para fones de ouvido
•  1 microfone

Captura de dados •  Câmera traseira
•  Câmera frontal
•  Posicionamento

•  Câmera com foco automático de
5 megapixels, com �ash

•  0,3 megapixels, dedicado para
leitura de código 1D/2D

•  GPS , GLONASS, BeiDou

Impressora térmica •  Velocidade em linhas/s
Armazenamento de rolo de
papel

•  Até 18 linhas
58 mm de largura x Ø 40 mm

Conectividade do 
terminal

•  WAN 
•  LAN
•  Bluetooth

•  4G cat4 / 3G / 2G
•  WiFi bgn
•  4.1 (Certi�cado BQB)

Conexões dos
terminais

•  USB •  Micro-USB OTG

Bateria •  Li-ion •  2600 mAh / 7.2V, 
equivalente a 18.72 Wh

•  3350 mAh / 7.2V, 
equivalente a 24.12 Wh

Opcional

Tamanho do terminal •  185 × 86 × 64 mm (7.3x3.4x2.5’’)

Peso •  Terminal + Bateria  470 g (16,6 oz)

Meio ambiente •  Temperatura de operação
(DC desconectado)

•  Temperatura de operação
(DC conectado)

•  Temperatura de
armazenamento

•  -10° C to +50°C (14°F to 122°F)

•  0° C to +40°C (32°F to 104°F)

•  -20° C to +70°C (-4°F to 158°F)

Acessórios •  Docking station •  Carregador
•  Carga & Comunicações

(Ethernet, USB, RS232)
•  Espelho
•  Espelho & Comunicações

(Ethernet, USB, RS232)

Opcional
Opcional

Opcional
Opcional

Segurança •  PCI P TS 5.x online & o�ine certi�ed

O APOS A8 é a solução de ponto de venda mais integrada, fornecendo um checkout completo
na palma de sua mão.

Um rico ecossistema de aplicações comerciais 
O APOS A8 integra, em um terminal portátil, todo um ponto de venda
para apoiar os negócios dos comerciantes. Aproveitando o ambiente Android,
o APOS A8 pode enriquecer os serviços de checkout graças ao
conjunto mais aberto de aplicações comerciais do mercado.

Interface de usuário centrada nos negócios 
Equipado com uma clara zona sem contato, uma grande tela sensível
ao toque de 5,5 polegadas e poderosos recursos de processamento,
o APOS A8 melhora a usabilidade e acelera o checkout.

Pagamento seguro e protegido
Con�ando em certi�cações internacionais de segurança de pagamento
como PCI-PTS 5.x, o APOS A8 oferece um serviço seguro de aceitação
de pagamento.

Todas as opções de pagamento
O APOS A8 suporta todas as opções de pagamento tradicionais, bem como 
métodos alternativos de pagamento, como o código QR, graças à câmera.

Disponibilidade máxima da rede
Fornecendo conectividade sem �o de espectro total (4G, 3G, GPRS e WiFi),
o APOS A8 oferece a mais ampla �exibilidade de pontos de contato enquanto otimiza
os custos de comunicação.

Capacidade de serviços em nuvem
O APOS A8 é compatível com o conjunto de serviços da Ingenico, 
cobrindo a gestão de frotas para atualizações de aplicações de pagamento
e serviços comerciais comerciais, tais como serviços comerciais e analíticos.

The APOS A8 is supported by our Cloud Services




