
  Otimize as oportunidades de 
faturamento permanecendo
conectado 24/7.

  Reinvente a experiência do 
usuário em pagamentos móveis, 
com um terminal que cabe literalmente 
em seu bolso.

  Implemente a mobilidade nos 
pontos de venda através de terminais 
equipados com bateria de longa duração.

  Amplie a variedade de soluções de 
pagamento em diferentes segmentos 
(pequenos comércios, hospitalidade 
e mobilidade).

Série iWL

Trazendo verdadeira
mobilidade aos 
pagamentos eletrônicos
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A Série iWL proporciona uma solução de pagamento inovadora, 
que permanece conectada, mesmo nos ambientes mais exigentes.

Segurança absoluta
A Série iWL possui os mais altos requerimentos de segurança, sendo 
certificada PCI PTS 2.x e 3.x com SRED e módulos de protocolo aberto.

Todas as opções de pagamento
Dispondo de EMV Chip&PIN, tarja magnética e contactless, a série iWL 
atende a todas as formas de pagamento, inclusive as carteiras eletrônicas.

Compacta
Projetada para a mobilidade, a série iWL cabe literalmente em um bolso. 
São os menores e mais leves terminais do mundo.

Projetada para a mobilidade
Com bateria de longa duração, leve e compacta, display legível em 
qualquer ambiente, mesmo sob a luz do sol, teclado ergonômico retro 
iluminado e estrutura extremamente resistente, a série iWL oferece os
terminais perfeitos para o uso externo.
 

Todos os tipos de conexão
Apresentando um portfólio amplo de variações de conexão, sendo simples 
ou múltiplas, compreendendo opções como GPRS, 3G, Bluetooth classe 1 
& Wi-Fi, a série iWL aprimorou as possibilidades de conectividade com 
redes de comunicação, podendo atender a todos os tipos de demanda, nos 
mais diversos lugares.

Impressora rápida
Imprimindo 30 linhas por segundo, a impressora da série iWL é a mais 
rápida do mercado.

Telium 2 Advanced
Desenvolvida pela Ingenico, a tecnologia Telium 2 é o resultado de 30 
anos de experiência na indústria de pagamentos eletrônicos. Segura, 
rápida e de fácil integração, a plataforma Telium 2 é a melhor do mercado 
para prover serviços de pagamento eletrônico, contando com uma 
biblioteca de mais 2000 aplicativos. Telium 2 é totalmente escalável, um 
sistema operacional confiável, já embutido em mais de 20 milhões de 
terminais implantados ao redor do mundo.

www.ingenico.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    iWL220 iWL250

Processador ARM 9 & ARM 7

Memória 16 RAM / 16 Flash  

 32 RAM / 128 Flash opcional 

 Leitor µSD    opcional 

Sistema Operacional Telium 2

Comunicações Wireless WAN GPRS ou 3G/GPRS GPRS ou 3G/GPRS

  LAN Bluetooth e/ou  WiFi Bluetooth e/ou  WiFi

  Multicom WAN & LAN WAN & LAN

 Via cabo    Micro USB Micro USB
    (Host & Slave) (Host & Slave)

SIM Dual SIM    opcional opcional

SAM slots Até 3

Leitor de Cartões Smart Card   1 (+1 opcional) 1 (+1 opcional)

 Tarja Magnética  

 Contactless    opcional opcional

Display     FSTN monocromático gráfico TFT-LCD transmissivo cor QVGA 
    128 x 64 pixels  320 x 240 pixels
    retro iluminada branco     4096 cores
    2,53” 2,81”
  
Teclado Teclas operacionais   15 15 retro iluminadas

 Teclas de navegação 4 4 

Áudio Buzzer   

 Speaker    opcional opcional
  
Impressora térmica Velocidade de impressão 30 linhas por segundo 30 linhas por segundo

Bateria     Li-Ion 2200 mAh Li-Ion 2200 mAh

Fonte de Base do terminal  5V 1A 5V 1A
Alimentação
 Carregador para veículos 5V 0,75A - opcional 5V 0,75A - opcional

Dimensões C x L x A com bobina de Ø 25 mm 150 x 78 x 44 mm 150 x 78 x 44 mm
 
  com bobina de Ø 40 mm 165 x 78 x 54 mm 165 x 78 x 54 mm

Peso    285 gr. 285 gr.

Conectividade Carregador  

 RS232   2 (opcional) 2 (opcional)
 
 USB A (Host)   opcional opcional

 USB B (Slave)   opcional opcional

 Modem   opcional opcional

 Ethernet 10/100 Base T opcional opcional

 Bluetooth   opcional opcional

GPS Tracking      opcional opcional

Ambiente Temp. operacional   -10°C a +45°C -10°C a +45°C
 
 Temp. de armazenagem  -20°C a +55°C -20°C a +55°C
 
 Umidade relativa   85% UR a +40°C 85% UR a +40°C

Segurança Online & Offline   PCI-PTS 2.x & 3.x PCI-PTS 2.x & 3.x
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