Moby/6500
A nova geração de terminal
móvel para pequenos comércios

•

Um ponto de venda (mPOS) moderno,
compacto, com display amplo e interface
amigável

•

Certificação PCI-PTS 5.x para atender aos
mais modernos padrões de segurança

•

Aceitação de todos os meios de
pagamentos, incluindo chip, tarja
magnética e NFC/sem contato

•

Melhor Custo Total de Propriedade

•

Possibilidade de customização do
dispositivo para destaque da marca
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O Moby/6500 foi projetado especialmente para pequenos comércios. Seu objetivo é expandir
os métodos alternativos de pagamentos e conquistar novos usuários. O Moby/6500 oferece um
Custo Total de Propriedade otimizado, sem comprometer a usabilidade e robustez do produto
em longo prazo, mesmo com uso sob condições extremas.
Design de última geração
O Moby/6500 conta com um design elegante, que
proporciona uma experiência de usuário diferenciada. Com
formato compacto e peso inferior a 90 gramas, traz um novo
conceito para os terminais de pagamentos móveis.

Fácil integração
O Moby/6500 é compatível com a maioria das plataformas:
iOS e Android. Pode ser facilmente conectado via Bluetooth
com mais de 500 smartphones e tablets iOS e Android.

A área contactless (sem contato) está posicionada na parte
da frente, para processar o pagamento de forma mais rápida.
Inclui display monocromático de 1,8 polegadas, conector
USB-C de alta confiabilidade e teclas ON/OFF e Bluetooth.

Custo Total de Propriedade Otimizado - TCO
O Moby/6500 foi projetado para pequenos comércios que
necessitam de um dispositivo de meio de pagamento com
cartão a um preço competitivo. O Moby/6500 já vem com
firmware e chaves de segurança que auxiliam a reduzir o
custo total de propriedade.

Disponível em White Label para customização de marca
tanto na parte frontal como na parte traseira do dispositivo.
Pagamento inteligente
O Moby/6500 aceita todos os tipos de pagamentos com
cartão, incluindo smart card e tarja magnética. Integra um
teclado em relevo e permite centenas de transações por
carga.

Além de bateria recarregável, inclui uma bateria interna
que garante uma vida do produto de pelo menos três anos.

Recurso

Descrição

Processador

Cortex®-M4 150 MHz

Leitores

Chip EMV
Leitor NFC com 4 LEDs (contactless)
Tarja magnética ISO 1-2 (opcional)

Dimensões (C x L x A)

99 x 56 x 14 mm
Tela FSTN de 1,8 polegadas, monocromática, 128 x 64 pixels

Batería

Bateria recarregável 260 mAh Li-Ion
Bateria interna 160 mAh

Conector/ Conectividade

Conector USB-C para carga e conexão PC
Bluetooth 4.2

Criptografia

TDES-DUKPT ou On-Guard
Serviço remoto de atualização de chave e gerenciamento de chave
certificada TR39 / PCI PIN 2.0 DATA & PIN

Sistema operacional

Android e iOS

Certificações

PCI-PTS 5.x
Abecs
Anatel
FCC, CE, WEE
EMV L1 & L2 Contact, EMV L1 Contactless,
MasterCard Contactless 3.1,
Visa payWave 2.2,
Amex Express Pay 3.1,
Discover D-PAS 1.0,
PURE

www.ingenico.com.br

Apple iOS é uma marca registrada da Apple Inc. Android é uma marca registrada do Google LLC. Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.
ig-NA-moby6500-DEC18. Todos os direitos reservados. Este documento não é vinculante e as especificações podem ser modificadas sem aviso prévio. ©2019

Conta com certificação PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 e L2, EMV
L1 Contactless, Visa payWave, Mastercard Contactless, Amex
Express Pay, Discover D-PAS e PURE.

