
  A plataforma de pagamento mais 
inovadora e versátil do mercado.

  Um portal de serviços de valor diferenciado 
que melhora significativamente a 
produtividade e satisfação do cliente.

  Portabilidade absoluta – o iWL280 cabe 
literalmente no seu bolso.

  Infinitas possibilidades de aplicação 
– captura de assinatura, TouchScreen 
e display multimídia.

  Fidelização e conquista de novos
clientes, através de uma experiência de 
consumo sem precedentes.

iWL Touch 280

A 1ª plataforma de pagamentos 
projetada para ter integração completa de 
serviços no ponto de venda
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O iWL280 transforma a experiência de pagamento em um ponto interativo de vendas, 
com aplicativos de negócios sob medida que aumentam a produtividade dos comerciantes.

Dois dispositivos em uma única plataforma
Um PDA para os serviços e uma máquina para o cartão de crédito? O 
iWL280 traz tudo isto para você, pois tem uma plataforma desenvolvida 
e otimizada para implantação de pacotes completos de serviços – desde 
o atendimento inicial até o pagamento - oferendo toda a flexibilidade 
que os negócios precisam por meio do desenvolvimento de aplicativos 
específicos para cada cliente:

 • Usabilidade e intuitividade – o iWL280 conta com um   
 enorme display TouchScreen além do tradicional teclado.

 • Beleza é fundamental - o iWL280, além de toda sua 
 multifuncionalidade e portabilidade, tem design inovador  

 que cria grande impacto para a imagem da marca do   
 comerciante e seu adquirente.

 • Design reconhecido pelo “Design Observer 2012”.

Um terminal imbatível
O iWL280 é a oportunidade para bancos e adquirentes elevarem seus 
clientes a um novo patamar de integração com qualidade superior – 
excepcional interface de uso, display moderno e amigável e TouchScreen 
intuitivo com máxima versatilidade.

Aumentando a produtividade dos clientes
O compacto iWL280 é muito valente, pois possui uma bateria de 2200mAH 
que garante até 450 transações por dia, dando maior tranquilidade aos 
seus usuários em campo. Sua grande autonomia unida a sua portabilidade e 
versatilidade de serviços através dos aplicativos desenvolvidos para cada 
negócio, garantem maior produtividade aos clientes, mesmo em longas 
jornadas externas, sem abrir mão de controle e segurança aos negócios.

Gerando renda extra
Um verdadeiro Portal de Serviços para os pontos de venda ao alcance 
das mãos. Um POS portátil completo, sendo o primeiro a integrar GPRS e 
Bluetooth no mesmo dispositivo. A possibilidade de criação de  aplicativos, 
bem como sua customização para cada negócio, agrega muito valor aos 
serviços aumentando a eficiência e o faturamento das empresas.

Impulsionando o pagamento eletrônico
Como líder mundial em transações seguras e sistemas de pagamento, os 
terminais sem fio da Ingenico são projetados para atender as normas mais 
avançadas de segurança. Com o iWL280, a Ingenico disponibiliza um conjunto 
completo de soluções de pagamentos, incluindo leitor de cartões smart 
cards, tarjas magnéticas e contactless. Isto enriquece a interatividade com 
os portadores de cartão desde a digitação segura de senhas até a captura 
de assinatura em uma tela TouchScreen. Com sua experiência de mais de 
30 anos no mercado, a Ingenico tem operação estável e segura, mesmo em 
ambientes mais exigentes.

www.ingenico.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    iWL280

Processador ARM 9 & ARM 7

Memória 64 RAM / 128 Flash 

 Leitor µSD     

Sistema Operacional Telium 2

Comunicações Wireless WAN  GPRS ou 3G/GPRS

  LAN  Bluetooth e/ou WiFi

  Multicom WAN & LAN

 Via cabo    Micro USB (Host & Slave)

SIM Dual SIM    opcional

SAM slots Até 3

Leitor de Cartões Smart Card   1 (+1 opcional)

 Tarja Magnética  

 Contactless     opcional

Display Características   TFT-LCD transmissivo colorido QVGA
    320 x 240 pixels - 256000 cores  -3,5”

 TouchScreen capacitivo
 
Teclado Teclas operacionais retro iluminadas 16

 Teclas de navegação    emuladas no display TouchScreen 

Áudio Buzzer   

 Speaker    
  
Impressora térmica Velocidade de impressão   30 linhas por segundo

 Diâmetro da bobina   Ø25 ou 40 mm

Bateria     Li-Ion 2050mAh

Dimensões C x L x A com bobina de Ø 25 mm 150 x 78 x 44 mm
  
  com bobina de Ø 40 mm 150 x 78 x 54 mm

Peso    285 gr.

Conectividade Carregador   

 RS232    2 (opcional)

 USB A (Host)    opcional

 USB B (Slave)    opcional

 Modem    opcional

 Ethernet 10/100 Base T   opcional

 Bluetooth    opcional

GPS Tracking      opcional

Ambiente Temp. de operacional   0°C a +45°C
 
 Temp. de armazenagem  -20°C a +55°C
 
 Umidade relativa   85% UR a +40°C

Segurança Online & Offline    PCI-PTS 3.x
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