Lane/3000
Todos os meios de
pagamento de forma
rápida e segura
• As mais variadas opções de
transação, como: chip e tarja
magnética; NFC e carteira móvel;
• Segurança por meio de criptografia
avançada;
• Instalação fácil e prática.

UPM

Projetado para varejistas, o Lane/3000 é uma solução rápida e segura que otimiza o checkout
multilinhas e aceita todos os métodos de pagamento.

Segurança nas transações

Menor custo total de propriedade

Certificado com PCI PTS 5.x, o Lane/3000 conta com os mais avançados

Com a realização de diagnóstico automático e remoto, além da

esquemas de criptografia para proteção de dados durante as transações.

manutenção preventiva, é possível contar com redução do custo total de

O terminal conta ainda com sistemas antifurto adicionais, como a

propriedade.

detecção de remoção de cabos e travas Kensington.

Além disso, as configurações semi-integradas facilitam o atendimento dos

Diferentes opções de pagamento

mais avançados padrões de segurança do PCI DSS, minimizando os custos

O Lane/3000 aceita EMV Chip e PIN e transações de tarja magnética, bem

de conformidade.

como NFC, sem contato, carteira móvel e demais métodos alternativos.

Tecnologia comprovada no mercado

Fácil instalação

O sistema operacional Telium TETRA é a combinação entre 30 anos de

Seu design compacto permite integrá-lo de forma simples em qualquer

experiência da Ingenico no setor de tecnologia de pagamentos e a

ambiente.

facilidade de design proporcionado pela web. Ele permite a rápida
finalização da compra com segurança total dos dados.

Processador

Crypto and Applications
Processor

Cortex A5, 64 bits

Memória

Interna
Externa

256 MB Flash, 128 MB RAM
Micro SD até 32 GB

Sistema Operacional

Telium TETRA

SAM

3
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Opcional

Leitor de cartão

Tarja Magnética
Smart Card
Contactless

ISO1/2/3, 500K leituras
EMV Level 1, 500K leituras
EMV Level 1 compatível
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Display

Colorido

2.8’’ retro-iluminadas, QVGA (320x240 pixels)

l

15 teclas, com relevo, retro-iluminadas
4 teclas funcionais

l
l

Teclado

Áudio

Comunicações

Buzzer
Alto-falante

Mono

Com Cabo

Ethernet 10/100 base T

USB

USB Host
USB Slave
1 RS232

Serial
Powered USB
Powered RS 232
Fonte de alimentação externa

l
Opcional
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5 e 12 V (USB retail)
12 V

l
l
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Suporte de montagem

Suporte Universal de Pagamentos

l

Dimensão

83 x 180 x 43 mm

l

Peso

254 g

l

Fonte de alimentação

www.ingenico.com.br

l

Ambiente

Temperatura operação
Temperatura amazenagem
Umidade relativa

0 até +50°C
-20 até +70°C
85% não condensada à +40°C
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Segurança

PCI PTS
Antirremoção
Antirroubo

Certificado PCI PTS 5.x
Remoção do conector ativo
Travas Kensington
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