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VERIFONE e265
MÁXIMA 
UTILIDADE 
PARA PEQUENOS
COMERCIANTES
O módulo de pagamento e265 da Verifone oferece uma funcionalidade avançada para  
pequenas e médias empresas a nível mundial. O e265 suporta todos os principais 
tipos de aceitação de pagamentos e é compatível com os últimos sistemas operativos,
oferecendo aos comerciantes uma completa �exibilidade para fazer funcionar o seu
negócio. A conexão Bluetooth permite o emparelhamento sem interrupções com  
smartphones ou tablets.

ACLAMAÇÃO UNIVERSAL
• Totalmente compatível com  iOS, Android e Windows

•  Ecrã Corning ® Gorilla ® Glass que resiste a impactos e riscos e carcaça 
de policarbonato de alta resistência

•  Bateria substituível em campo que possibilita o alargamento da vida útil 
do dispositivo, minimizando as interrupções de negócio 

•  Dispositivo programável que suporta a bilblioteca de aplicações da Verifone
para minimizar os tempos de comercialização

ESPECIFICAÇÕES

Processador 400 MHz  |  ARM11 32-bit RISC processador

Memória 128MB Flash, 64MB SDRAM

Ecrã 160x120 LCD Monocromático,  Corning ® Gorilla ® Glass de 2.15’’

Sistema Operativo Android  |  iOS  |  Windows

Conectividade Bluetooth 4.0 micro-USB para upload e download

Áudio Volume �xo de buzzer (não ajustável)

Leitor de Cartão Triple-track MSR  |  EMV |  Leitor smartcard

Contactless
ISO14443 A&B  |  MiFare  |  ISO18092 capacidade |  EMV L1 certificação |  
suporta os principais esquemas NFC/contactless 

Segurança PCI PTS 4.0 

Bateria Batteria: Li-Ion 3.8V/1960mAh  |  Recarregavel | Substituível em Campo

Condições Ambientais
0° C a 55° C Temperatura ambiente  |  -25° C a 65° C temperatura de 
armazemanemto  |  5% a 95% humidade relativa, não condensada

Dimensões 131mm C x 71.5mm L x 15.7mm A; Peso 183g 

Suporta 
Banda magnética, 
EMV e NFC, 
Incluindo
Apple Pay ™

Possibilidade
De substituir 
Facilmente a bateria.


