
Verifone V205c

Especificações

O V205c é um dispositivo de pagamento da família Verifone Engage que 
oferece recursos de última geração, diversas funcionalidades e muita 
versatilidade. Seu desempenho, interface interativa e segurança permitem uma 
nova e exclusiva experiência de compra para seus clientes. 

Com o poder da nova arquitetura, o sistema operacional Linux e um ambiente 
de aplicativos moderno, o V205c é a opção ideal para suportar diferentes 
transações, aumentar o nível de lucratividade do seu negócio e muito mais!

• Display LCD colorido com recursos de som para multimídia

• Alta capacidade de processamento

• Atende aos últimos requisitos PCI 5.X

• Aceita todos os tipos de pagamento: NFC/Contactless, carteiras digitais,  
 Chip & PIN e tarja magnética

• Suporta diversas aplicações de negócio e pode gerar novas oportunidades  
 de receita e serviços de valor agregado
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Processador

600 MHz, Cortex A9 32-bit RISC, 1500 MIPS

 
Memória

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM); 
Opcional: 512 MB Flash, 512 MB SDRAM, 
microSD

Display

2.8” QVGA, LCD colorido

 
Sistema Operacional

V/OS (Linux) 

Conectividade

Dial-up, Ethernet; Opcional: 5GHz + 2.4GHz 
WiFi, Bluetooth 4.2 BLE

Impressora

30 lps, rolo de papel 40 mm

 
Leitores de Cartões

Leitor de Tarja Magnética:: ISO 7810, 7811, 
7813; EMVCo 
 
Contactless

ISO14443 A&B, MiFare, compatível com 
ISO18092, certificação EMVCo L1, suporta 
NFC/Contactless 

Entradas Periféricas

2 conectores USB: 1 host, 1 host/client;

1 RS-232 

Áudio

Buzzer; mono opcional

Segurança

PCI PTS 5.X

Fonte de Energia

AC input 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC output 
8 V 2.25 A 

Ambiente

Temperatura de funcionamento: 0 °C a 50 °C  
Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C 
Umidade relativa: 5% a 90% 

 
Dimensões

190 mm C × 80 mm L × 70 mm A; 381 g (peso)

Outros Recursos

2 slots SAM, teclado retroiluminado


