Link/2500
Inteligente, elegante, simples.
Excelência em pagamentos.

• Projetado para a flexibilidade, aceita
todos os métodos de pagamento,
incluindo NFC/Contactless, Apple Pay
e Samsung Pay
• Otimize sua solução de pagamento
para qualquer infraestrutura
existente graças a versatilidade de
conectividade
• Aceite todas as formas de
pagamento. O terminal de pagamento
ideal para negócios que precisam de
mobilidade.

Com o Link/2500, a Ingenico oferece a solução de pagamento para todos os tipos de negócios
que precisam de mobilidade.
Máxima segurança
O Link/2500 possui PCI-PTS 4.x. O sistema operacional Telium
Tetra usa o mais recente esquema de criptografia com caracteres
de chave ilimitado.

Projetado para mobilidade
Portátil, leve e com design robusto, o Link/2500 é perfeito para
comerciantes que precisam aceitar pagamentos enquanto se
movimentam pela cidade, visitando seus clientes.

Todos os métodos de pagamento
Além do EMV Chip & PIN e tarja magnética, o Link/2500 suporta a
mais ampla gama de padrões contactless, possibilitando o uso de
cupons NFC e carteiras digitais.

Interface amigável e intuitiva
Apresentando um design elegante, o Link/2500 é orientado ao
usuário, graças a uma tela touch, colorida brilhante de 2.4’’ e
conector USB-C que pode ser conectado em qualquer posição.

Disponibilidade de rede maximizada
Em um único terminal, o Link/2500 possui um amplo espectro
de conectividade wireless (3G, GPRS, Dual SIM, Bluetooth e WiFi),
oferecendo flexibilidade o comerciante móvel, otimizando os
custos de comunicação.

Segurança em pagamentos - TELIUM Tetra OS
Com mais de 30 anos de experiência e com interface amigável, o
sistema operacional TELIUM Tetra reune os melhores mecanismos
de segurança para proteger a privacidade de transações e
otimizando o portfólio de aplicações de pagamento da Ingenico.

Projetado para acessibilidade
Graças ao alto-falante integrado que pode oferecer assistência
via voz e a um teclado mecânico com marcações em relevo, o
Link/2500 é construido para as mais diversas necessidades.

Gerenciamento de recibos digitais
O Link/2500 gerencia recibos digitais, assim é possível reduzir
os custos mensais com papel e minimizar o impacto no meio
ambiente.
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Criptográfico e Principal

Cortex A5
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Memória

Interna

256MB Flash, 128MB RAM
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Sistema Operacional

Telium Tetra

SIM / SAM

Até 2

Leitor de Cartões

Display

Smart card

EMV Level 1
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Tarja Magnética

ISO1/2/3, 100K leituras

•

Contactless

EMV / iSO14443

2.4” display colorido retro iluminado,

QVGA (240 x 320 pixels)

Touch Screen Capacitiva
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WAN

3G (Fallback GPRS) ; Dual SIM

Opcional

LAN

Bluetooth
WiFi (Dual band)

Opcional
Opcional

Chip Apple IAP

Opcional

Multicom

Toda conectividade em um aparelho

Conexão do Terminal

USB Tipo C

Host & Slave

•

Bateria

Li-ion

1200mAh (removível)

•

Tamanho do Terminal

CxLxA
C x L x A (Versão Touch)

129 x 70 x 17mm
129 x 70 x 18mm

Opcional

•

Opcional

155gr

•

Temperatura de Carga

0°C até +45°C

•

Temperatura Operacional

-10 até +50°C

•

Temperatura Armazenagem

-20 até 70°C

•

Umidade relativa, não condensada

85% não condensada até 40°C

•

Fonte de alimentação

Terminal

5V 1A

Acessórios

Cabo

USB A para USB C: 1.5m

•

PCI PTS 4.x Online & Offline ready

•

Peso
Ambiente

Segurança
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Opcional

Opcional
20 teclas com relevo
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Conectividade

•
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Android é uma marca comercial da Google Inc. Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
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