
  Utilize as soluções da Ingenico para 
integrar com facilidade pagamentos
eletrônicos aos negócios de 
autoatendimento.

  Aceita todas as formas de 
pagamento eletrônico e 
cumpre com os mais 
avançados padrões de
segurança.

  Mais simplicidade no 
pagamento e robustez 
na segurança.

  Atende todos os segmentos do 
mercado de autoatendimento: Varejo, 
Hospitalidade, Combustível, Vending e 
Transporte.

Série iSelf

Solução de pagamento
fácil e flexível para o 
mercado de autoatendimento
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iUP250 iUR150 iUC150



A Série iSelf permite uma integração fácil e segura para transações de auto-atendimento, 
proporcionando uma experiência simples através de uma interface confiável e resistente.

Segurança absoluta
Com certificação PCI-PTS 3.x., a série iSelf cumpre com as mais altas e recentes 
normas de segurança em software e hardware. A série também cumpre com 
SRED e fornece opções flexíveis com módulos de protocolo aberto.

Todas as opções de pagamento
Os equipamentos iUP250 + iUR250 permitem transações Chip&PIN e com 
tarja magnética em quiosques enquanto respeitam os padrões de segurança e 
melhoram a interatividade do usuário. As transações estão mais simples, rápidas 
e seguras.

Aceitação de pagamentos contactless
O iUC150 oferece pagamento contactless, permitindo a utilização de e-wallet e 
outras novas alternativas de pagamento. Também cumpre com padrões como 
MasterCard PayPass™, Visa PayWave™ e cartões contactless EMV.

Altamente resistente
Graças a seu design robusto, a série iSelf resiste aos ambientes externos mais 
exigentes e a uma grande variedade de condições ambientais adversas. Seu 
teclado, leitor de cartão e componentes contactless são à prova de vandalismo 
(IK10) e de temperaturas extremas.

Telium 2
Desenvolvida pela Ingenico, a Tecnologia Telium 2 é o resultado de 30 anos de 
experiência na indústria de pagamentos. Segura, altamente integrada e rápida, 
a Telium é a melhor plataforma do mundo para o fornecimento de serviços de 
pagamento, aplicações e conectividade.
 

Integração fácil
Nossos dispositivos compactos e modulares da série iSelf são embutidos em 
uma estrutura e integrados em conformidade com padrões de mercado da 
EVA* / IMB**. A manutenção não requer nenhum equipamento adicional e a 
atualização é feita simplesmente com o display iUP250 e o teclado. É tão 
flexível que interagir com todo o sistema do quiosque nunca foi tão fácil.

Fácil de usar
A série iSelf fornece uma interface simples e de fácil utilização
com telas, LEDs e teclas funcionais retro iluminadas e com cores brilhantes, 
que proporcionam uma experiência de uso diferenciada.  A tecnologia 
transflectiva (transmissiva e refletiva) permite que a série iSelf trabalhe em 
qualquer condição de iluminação.

Comunicação e conectividade flexíveis
A série iSelf fornece uma grande variedade de funcionalidades de conectividade 
integrada para a comunicação entre quiosques e adquirentes. Inclui USB 
(escravo, mestre), RS232, MDB (escravo, mestre opcional), Ethernet e GPRS 
opcional, cobrindo a maioria dos requerimentos dos sistemas para quiosques.

Ecológico
Seu módulo stand-by garante ótima eficiência de energia. A Ingenico é 
referência na proteção ao meio ambiente, com fábricas certificadas pela norma 
ISO 14001.

*EVA (Associação de Vendas da Europa)
**IMB (Engaste Metálico Internacional)

www.ingenico.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS iUP250 iUR250 iUC150

Processador Tipo 32-bits ARM 9
  32-bits ARM 7 32-bits ARM 7 32-bits ARM 9

 Velocidade 450 MIPS + 50 MIPS 50 MIPS 450 MIPS

Memória RAM/Flash 16MB/128MB 96Kb/512Kb 8MB + 16MB

Memória Removível Leitor µSD 1    

Comunicações GPRS opcional    

  Ethernet     

  Bluetooth opcional    

SIM   2 (opcional)    

SAM slots   2   2

Leitor de Smart Card   
Cartões   
 Tarja Magnética   ISO 1-2-3  
  
 Híbrido     
 
 Contactless     ISO 14443 A/B

Display Gráfico 128 x 64 pixels     

 Backlit RGB     

  Branco e Preto     

Teclado Número de teclas 15+2    

  Textura das teclas Metálica    

Personalização       Layout sheet

Áudio Buzzer   

Fonte de  Externo 12V-30V DC 5V por USB Slave 5V por USB Slave

alimentação Modulo stand-by   

Dimensões larg. x alt. x prof. 120 x 132 x 45 mm 72 x 108 x 140 mm 120 x 132 x 53 mm

 abertura – larg. x alt. 108 x 85 mm 74 x 62 mm 108 x 85 mm

Peso   620 gr. 700 gr. 550 gr.

Conectividade USB A (Host) 4 
    
 USB B (Slave) 1 1 1

 RS232 1 ou 2   1

  MDB Master opcional    

  MDB Slave   

Ambiente Temp. operacional -20°C a +65°C -20°C a +65°C -20°C a +65°C

 Temp. de armazenagem -20°C a +65°C -20°C a +65°C -20°C a +65°C

 Umidade relativa 90% UR a +55°C 90% UR a +55°C 90% UR a +55°C

IP Tipo de Proteção  IP65 IP34 IP65

IK Proteção a queda IK10 IK10 IK10

Segurança PCI PTS 3.x    
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