
iSC Touch 250

Reinventar o conceito de filas no check-out
Repensar o engajamento dos consumidores

  Reinventar a tradicional fila do 
caixa com uma solução de POS 
rápida, fácil e interativa.

  Transformar a experiência do 
consumidor com uma tela 
multimídia de 4,3 polegadas.

  Expandir as opções de 
escolha do cliente ao aceitar 
de forma segura qualquer 
método de pagamento.

  Aumentar o engajamento do 
consumidor com aplicativos de 
negócios inovadores e maior valor 
agregado. 

  Reduzir o custo total do check-out e 
impulsionar novas vendas.
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Robusto e compacto, o iSC Touch 250 é um POS multimídia rápido e seguro, necessitando de
pouco espaço para trazer um enorme impacto à experiência de compra dos clientes.

Segurança absoluta
Atende aos mais altos e recentes requerimentos de segurança de hardware e 
software, além de possuir certificação PCI-PTS 3.x. Está em conformidade com
SRED e módulos de protocolos abertos. Suporta as soluções de criptografia 
ponto-a-ponto (P2PE) disponíveis no mercado, reduzindo assim o escopo do 
PCI DSS.

Todas as opções de pagamento
O iSC Touch 250 atende a todas as opções de pagamento, desde tarja 
magnética, EMV Chip&PIN e Chip&Sign, captura de assinaturas e até as mais 
novas tecnologias de carteiras eletrônicas com contactless.

Assinatura eletrônica
Dispõe de recursos de captura de assinatura eletrônica de alta qualidade e 
durabilidade. Esta característica é útil a validação de pagamentos eletrônicos, 
recebimento e armazenamentos de contratos, programas de garantia e
inscrições. A autenticação com assinatura biométrica é feita com base na 
velocidade da escrita e pressão na tela.

Projetado para o varejo
Projetado para o uso em ambientes muito exigentes e de alta demanda, está 
presente nas maiores lojas varejistas com múltiplos checkouts. Sua tela é 
extremamente resistente a impactos e arranhões, tendo vida útil de mais
de 1.000.000 de assinaturas. Dispõe de dois sensores para leitura de tarjas 
magnéticas, reduzindo assim a possibilidade de erros de captura de dados, 
enquanto o leitor de smart cards foi desenvolvido para suportar até 500.000 
inserções.

Maior velocidade no check-out
Display de vidro otimizado para reduzir reflexos e garantir fácil leitura em 
qualquer ambiente. Possui teclado grande, de uso amigável e retro iluminado. 
O processador é muito rápido, possibilitando transações instantâneas.

Comunicação e conectividade
Oferece um portfólio completo de conectividade: host USB, Ethernet, RS232, 
Tailgate. WiFi, Bluetooth e GPRS. O acessório ComBox aumenta o número de 
plugs de conexão, facilitando a integração de soluções.

Display capacitivo colorido de 4.3” 16/9
Maximiza a experiência do cliente através de um notável display capacitivo de 
4.3” 16/9 QVGA colorido que proporciona uma interação diferenciada com os 
aplicativos.

Multimídia
Equipado com um poderoso decodificador de vídeo para reproduzir conteúdo 
multimídia, também possui um alto-falante e entrada estéreo para fone de 
ouvido.

Telium 2 Advanced 
Preparado para gerir bibliotecas de imagens, touchscreen e conteúdo multimídia.

Conjunto completo de acessório para o varejo
Adaptado para fácil integração as lojas de varejo, nas bancadas de atendimento e 
dispõe de slot de segurança Kensington®.

Fabricação sustentável
Todas as instalações de fabricação do iSC Touch 250 tem certificação ISO14001.

www.ingenico.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    iSC250

Processador Principal   32-bits ARM 9, 450 MIPS
 
 Criptográfico   32-bits ARM 7, 50 MIPS

Memória Interna   128 Mbytes Flash NAND, 64 Mbytes SDRAM

 Externa   µSD suporta  até 32 GB
 
Sistema Operacional Telium 2

SAM slots    2

Leitor de Cartões Smart Card   EMV Level 1, 500.000 inserções

 Tarja Magnética   ISO 1-2-3
    Dual heads
 
 Contactless    Integrado

Display Dimensões   4.3” 480 x 272 pixels, widescreen (16:9)

 Cores   65 000 cores 

 Touchscreen   tecnologia “projected capacitive” toque manual 
    e com caneta stylus
 
Caneta Stylus    Não-mecânica

Captura de assinaturas     Suporta até 1 milhão de assinaturas

Teclado Dígitos em alto-relevo   Retro iluminado com 15 teclas de plástico rígido   

Áudio    Buzzer

    Alto falante + entrada estéreo para  
    fone de ouvido

Vídeo     Formato de vídeo suportado por SDK    
    padrão ultra-compressed 
    H264 codec para multimídia

Fonte de USB   12V
alimentação
 POE - compatível com 802.3af  opcional

 SDL -  RS485 + alimentação  opcional

 Externa - 8V a 12V   opcional

Dimensões C x L x A   168 x 140 x 43 mm
 
Peso    580 gr.

Conectividade USB A (Host)   USB2.0 - Host   

 USB B (Slave)   USB2.0 - Device

 Serial   RS232
 
 Ethernet   10/100 BT

 Tailgate   opcional

Ambiente Temp. operacional   +5°C a +40°C

 Temp. de armazenagem  -20°C a +70°C

 Umidade relativa   85% UR

Segurança Transações PIN   PCI-PTS 3.x & 4.x

Protetor de Senha    opcional
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