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VX 520
ROBUSTEZ E 
DESEMPENHO
Obtenha mais do que você precisa em um dispositivo de mesa com o Verifone 
VX 520. Proporciona um excelente desempenho, durabilidade e confiança para rea-
lizar suas transações de pagamento. 
É um dos dispositivos mais comercializados mundialmente pela Verifone.

RECURSOS E PERFORMANCE DIFERENCIADO
• Velocidade, confiabilidade e facilidade de uso formam uma combinação única no 

VX 520, com a arquitetura da plataforma VX e o sistema operacional Verix eVo

• Oferece segurança e possui tecnologia atualizada com longo ciclo de vida e inclui as 
certificações EMV e PCI PTS 3.X, além do suporte NFC/Contactless na versão Dial 
Ethernet

• Otimização da usabilidade por meio de desenho ergonômico que oferece uma  gama 
completa de opções de conectividade e componentes que protegem o seu investi-
mento durante seu ciclo de vida

• Possui segurança diferenciada, oferecendo criptografia ponta-a-ponta e a solução 
VeriShield Total Protect que é aderente aos requisitos de meios de pagamento inter-
nacionalmente consagrados

• Teclado com PINPAD integrado que agiliza as transações de débito e crédito

Tela 
de LCD

Segurança 
Máxima

NFC/Contactless

ESPECIFICAÇÕES

Processador 400 MHz | Processador ARM11 32-bit RISC

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

Tela Gráfica com 128x64 píxels | LCD, monocromática, retroiluminada

Conectividade Discagem por linha telefônica | Ethernet | GPRS

Impressora
VX520 Dial Ethernet: bobina de papel de 40mm
VX520 GPRS: bobina de papel de 49mm 

Leitores de Cartão
Tarja magnética com 3 trilhas e para cartão com chip conforme o padrão EMV com 
contato

Contactless ISO18092 | suporta os mais importantes esquemas NFC/Contactless

Interfaces Ethernet (1) | Telco (1) | RS-232 (1) | Porta host USB 2.0 (1) | Porta USB cliente (1)

Outros Recursos 3 slots para cartões SAM

Segurança PCI PTS 3.X

Energia 8V DC, 2,25A ou 9 V DC (opcional), 4A

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

Dimensões e Peso 203 mm C x 87 mm L x 78 mm A; 500g (peso)


