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VX 820
TRANSAÇÕES COM 
RAPIDEZ, FACILIDADE 
E SEGURANÇA
Tenha a seu dispor, na palma da mão de seus clientes, a segurança e a confiabilidade
da plataforma VX Evolution.
O PIN pad VX 820 é fácil de usar e possui design e desempenhos diferenciados
para maximizar os resultados do seu negócio. 

PERFORMANCE  E VERSATILIDADE

• Solução simplificada de conectividade, suportando por meio de uma única porta 
conexões USB, serial ou Ethernet

• Solução completa de pagamento para seus clientes que se conecta com qualquer 
sistema de automação comercial do mercado

• Utilize sua tela grande, colorida e sensível ao toque para apresentar promoções e 
potencializar seus resultados com o VX 820

• Suporte para transações chip e PIN e NFC/Contactless

• Criptografia fim a fim

Tela de 3,5”,
colorida e

sensível ao 
toque

Leitor de 
Smart Card 
Integrado para 
Transações chip 
e PIN Seguras

Tecnologia 
NFC/Contactless  
integrada

ESPECIFICAÇÕES

Processador 400 MHz | ARM11 32-bit RISC

Memória 160MB (128MB Flash, 32MB SDRAM)

Tela 3.5” QVGA | Sensível ao toque, resistiva

Contactless
ISO14443 A & B | MiFare | ISO18092 | Certificação EMVCo L1 | Suporta os 
principais esquemas de soluções NFC/Contactless

Leitores de Cartão Tarja magnética com 3 trilhas | Leitor de smart card - aprovado EMVCo

Interface
Suporte para interfaces serial RS-232, USB/device, USB/host e Ethernet por 
meio de conector único

Outros Recursos 3 slots SAM | Micro-SD opcional

Segurança Certificado PCI PTS 3.X

Energia Consumo máximo de 3.8W a 5-12VDC

Ambiente
Temperatura operacional de 0º a 50º C (32º a 122º F)
Temperatura de armazenamento de -20º a 60º C (-4º a 140º F)
Umidade relativa de 5% a 90% sem condensação

Dimensões e Peso
173 mm de comprimento x 87 mm de largura x 35 mm de altura
Peso: 308g (0.68 lb)


