Move/2500
Sua transação possível
em qualquer ambiente

• Beneficie-se das tradicionais
aplicações Telium nesta nova geração
de terminais inteligentes
• Realize pagamentos NFC com
simplicidade, eficiência e segurança
• Assegure o uso do terminal
independente de falhas na rede ou
interrupções no fornecimento de
energia elétrica

O Move/2500 oferece uma experiência de pagamento completa.
Este terminal compacto opera em total conformidade com as mais recentes normas de segurança.

Segurança absoluta
O Move/2500 possuí certificação PCI-PTS 4.x e o sistema operacional
Telium TETRA, que utiliza os esquemas de criptografia mais avançados
e prontos para o futuro, sem limites para o tamanho de chave de
segurança.
Todas as opções de pagamento
O Move/2500 realiza transações via NFC, carteira-eletrônica, além de
EMV Chip&PIN, tarja magnética e contactless.
Projetado para a mobilidade
Projetado para uso em ambientes fechados e ao ar livre, este terminal
compacto possuí bateria com grande autonomia. O Move/2500 é o
companheiro perfeito para qualquer comerciante.
Conectividade garantida
Em um único terminal o Move/2500 oferece conectividade completa
sem fio de série (3G, GPRS, Dual Sim) e recursos complementares que
permitem seu uso mesmo em caso de falhas na rede, com fácil conexão
via cabo para back-up (Ethernet/Modem).

Pagamentos NFC integrado
O Move/2500 possibilita o aumento do volume de transações contactless
oferecendo aos usuários uma experiência simples e segura, contando com
um espaço dedicado para leitura de cartões e rápido fluxo de transações.
Sistema operacional Telium TETRA
Sustentado pelos 30 anos de experiência da Ingenico no desenvolvimento
de soluções com interface de uso amigável, o sistema operacional Telium
TETRA incorpora os melhores mecanismos de segurança para proteger a
privacidade de transação enquanto promove o acesso ao seu exclusivo
portfólio de aplicativos de pagamento.
Design ecológico
O Grupo Ingenico adota uma política de concepção de produtos ecológicaproativa. Desde a concepção até a produção, do lançamento à reciclagem,
trabalhamos para minimizar o impacto ambiental dos produtos Ingenico ao
longo do ciclo de vida dos nossos equipamentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							

Move/2500

Processador
Application & Crypto processor		
Cortex A5
				
Memória
Interna			
512 MB Flash, 128 MB RAM
Sistema Operacional

Telium TETRA						

SIM

Dual SIM 						

SAM slots

2º SAM			

Display

EMV Level 1, 500K leituras

Tarja Magnética			

ISO 1/2/3, 500K leituras

Smart Card			

EMV Level 1, 500K leituras

NFC/Contactless 			

EMV Level 1 compliant

Impressora térmica

Comunicações

opcional

Colorido			2.4”, retro iluminado,

				

Teclado

ISO 1/2/3, 500K leituras		

3º SAM			

QVGA, 320x240 pixels

16 teclas com relevo, retro iluminadas

Velocidade			

Até 20 linhas/segundo

Porta-bobina			

58 mm x Ø 40 mm

WAN			3G

				GPRS
Via cabo			
				
Conectividade

USB			

				

Dial-up MODEM RJ45		

opcional

Ethernet 10/100 base T RJ45

opcional

Micro USB A (Host)
Micro USB B (Slave)

Carregador			conector dedicado
Serial			1 RS232			
Bateria

Li-ion			2200mAh

Dimensões

Padrão (C x L x A)			
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186 x 81 x 57 mm

Híbrido			

186 x 81 x 69 mm		

Peso

Terminal + Bateria			

320g

Ambiente

Temp. operacional			

-10°C a +50°C

Temp. de armazenagem		

-20°C a +55°C

Umidade relativa			

85% não-condensada à 40°C

Online & Offline			

PCI PTS 4.x

Segurança

opcional

opcional
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