
Samport IWL250 från Ingenico är en framtidssäkrad, 
mobil terminal som erbjuder GPRS, Bluetooth eller 3G-
uppkoppling i ett kompakt utförande. Samport IWL250 
har en färgskärm som ger optimal grafik. Eftersom den 
är byggd för att arbeta ihop med Samports intelligenta 
betalväxel, precis som resten av Samports terminal-
portfolio, tillför IWL250 mobilitet till Samports populära 
utbud av betalterminaler. 
 
IWL250-terminalen har ett utbytbart batteri med extra 
stor kapacitet för långa intervall mellan laddningstill-
fällena. Samport IWL250 kan återladdas genom att 
ställa terminalen i den medföljande laddningsdockan.
 
I denna kraftfulla enhet har Samport kombinerat alla 
klassledande funktioner från Samports ICT-serie i en 
mobil betalterminal – baserad på Samports program-
vara, användargränssnitt och stödsystem. Samport 
IWL250 klarar alla säkerhetskrav för trådlösa terminaler 
och gör dessutom – i kombination med Samports mobila 
nätverkstjänster – trådlösa betalningar både enkla och 
prisvärda. 

NÅGRA TILLÄMPNINGAR

■   Leveranser: Ta betalt vid dörren.
■   Sportarenor: Stora ytor hindrar inte  

en betalning. 
■   Restaurang: Ta betalt vid bordet.
■   Kiosker: Smidig betalning utan fast  

förbindelse.
■   Försäljningsstånd: Tillfällig försäljning  

oavsett plats.
■   Mässor: Olika platser varje vecka.

Samport IWL250 NFC / Contactless Ready    
Mobil betalterminal

PORTABEL, KRAFTFULL OCH SÄKER
Kraftfull: 32-bitars ARM9 & ARM7-processor.
Snabb: GSM/GPRS, BT eller 3G med seriell kassakopp-
ling via laddningsdocka (tillbehör).
Funktionell: Klarar flera applikationer samtidigt.
Lättanvänd och säker: PCI PTS 3.x-godkänd  
PIN-knappsats.
Hög kapacitet: Extra lång batteritid för krävande,  
mobil användning.
Komplett: Samports mobila nätverkstjänster gör  
trådlösa betalningar enkla och prisvärda.

CERTIFIERINGAR
PCI PTS 3.x- certifierad.
EMV nivå 1 & 2.
Visa ADVT.
MasterCard M-TIP.
PA-DSS.
EE2E.
Godkänd av nordiska banker.

FRAMTIDSSÄKRAD MOBIL TERMINAL MED  
OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER



Enkla, lättanvända funktioner
■   Stor, lättanvänd 15-knappars layout och 4 navigations-

knappar med bakgrundsbelysning. Clear-, Enter-,  
Cancel- och 5-tangenterna ger taktil feedback till  
kunder med nedsatt syn.

■   Smidig storlek gör terminalen enkel att hantera för 
dina kunder.

■   Kapaciteten att hantera flera applikationer samtidigt 
ger handlaren möjlighet att introducera mervärdes-
tjänster.

■   Laddningsdocka medföljer för enklare laddning av 
terminalen.

■   Samport Web Manager ger oöverträffade rapport- och 
uppföljningsmöjligheter.

Snabb, tidsbesparande prestanda
■   Termoskrivare som klarar grafik – idealisk för printning 

av logotyper och kuponger direkt vid betaltillfället.
■   GSM/GPRS-teknik ger möjlighet att genomföra trans-

aktioner var som helst, när som helst.
■   Med seriell kassakoppling via laddningsdocka  

(tillbehör).
■   ARM9, 32-bitarsprocessor ger fyra gånger så hög 

beräkningshastighet som den ARM7-processor som 
konkurrerande terminaler använder.

Säkert värde
■   Uppgraderbar, flexibel plattform som snabbt kan 

utvecklas i takt med marknadens krav – vilket gör 
enheten till en säker investering.

■   Alla modeller i IWL-serien är PCI PTS 3.x-godkända för 
PIN-transaktioner.

■   Tydlig, TFT färgskärmsdisplay baserad på senaste 
tekniken gör terminalen enkel att avläsa..

■   Samport IWL250 är redo att genomföra contactless-
betalningar, så kallad NFC.

■   Uppfyller branschens strängaste säkerhetskrav, inklu-
sive PCI PTS 3.x, PA-DSS och ”End-to-end-encryption”. 
Samports arkitektur ger bästa möjliga skydd mot 
bedrägeriförsök och otillåten uppladdning av applika-
tioner och skyddar därmed din investering.

KASSATJÄNSTER – VAR SOM HELST

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Processor:     32-bitars ARM9 & ARM7-processor.

Knappsats:     15 backlit knappar, PCI PTS 3x-
godkänd, vattenskyddad. 
7 navigationsknappar. 
ADA-liknande markeringar.

Display:     TFT LCD Colour. 
Upplösning: 320 x 240 pixlar.  
4096 colours – 2,81”. 

Kommunikation:     Primär: GSM/GPRS. 
Alternativ: 3G. 
Bluetooth: Via laddningsdocka.

Printer:   Drop-in laddning, termoteknik,  
30 linjer per sekund. 
Pappersrulle: 40 mm diameter.

Minne:   Flash: 128MB. 
SDRAM: 32MB.

Storlek:   Bredd: 78 mm, längd: 165 mm,  
höjd: 54 mm.

Vikt:   300 g (enbart terminalen)

Miljö:   Temperatur (operativ miljö): +5- +45° C. 
Fuktighet: Max 85 %, icke kondenserande.
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Läs mer om våra produkter på: 

www.samport.seOFFICE. +46 8 400 15 400

 


