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Een intelligent en effectief betaalapparaat

•  Neemt minimale ruimte in beslag door zijn grootte en compactheid

•  Verzekerd een ergonomische en intuïtieve manier van betalen

•  Accepteert alle betaalmethodes waaronder EMV Chip & PIN, magneet      
   strip,Near Field Communication (NFC) evenals contactloze betalingen

•  Geeft de mogelijkheid tot verkoopbevordering door middel van 
   eventu ele persoonlijke aanpassingen

GPRS

3G

beveiliging            smartcard          magneetstrip        contactloos      gekleurd scherm       verbinding



iCT200 Serie

CounterTop

Naam iCT220 iCT250 
Processor ARM 9 & ARM 7 • •

Geheugen

16 RAM/16 Flash •
16 RAM/128 Flash Optie •
32 RAM/128 Flash Optie •
µSD Card Optie Optie

SAM Tot 3 Tot 3

Kaartlezers

Smart card 1 (+ 1 optioneel)   1 (+ 1 optioneel)   

Magneetstrip • •
Contactloos Optie Optie

Display
Grootte en resolutie

Zwart-wit
2,7’’ graphic 128 x 64 pixels

TFT kleuren
2,7’’ QVGA 320 x 240 pixels

Verlichting • •

Terminal aansluiting

Modem Dial-up • •
Ethernet Optie •
GPRS of 3G Optie Optie

Toetsenbord
Verlichte operationele toetsen 15 15

Navigatietoetsen 4 4

Audio Alarm • •
Thermische printer Snelheid in regels per seconde 18 l/s 18 l/s

Terminal 
aansluitingens 

RS232 1 (+ 1 optioneel)   1 (+ 1 optioneel)   

USB host 1 1

USB slave 1 1

Stroomaansluiting 1 1

Voedingsspanning Externe voeding 230V 50Hz 230V 50Hz

Grootte van de terminal L x W x H 185 mm x 83 mm x 63 mm 185 mm x 83 mm x 63 mm

Gewicht 
Terminal 
(zonder papier en kabels) 325 g 325 g

Privacy afscherming Optie Optie

Aanpassingen 
voor individuele 
behoeften

Glas voor op het scherm Optie Optie

Luikje van de printer Optie Optie

Bovenste behuizing Optie Optie

Aansluiting 
Magic Box 
(optioneel) 

Stroomaansluiting 1 1

RS232 1 (+ 1 optioneel)   1 (+ 1 optioneel)   

Line in 1 1

Ethernet 1 1

Milieu

Gebruikstemperatuur +5°C to +45°C +5°C to +45°C

Opslagtemperatuur -20°C to +55°C -20°C to +55°C

Relatieve vochtigheid 85% HR at +40°C 85% HR at +40°C

Beveiliging Online & offline PCI PTS 2.x & 3.x

•  Hoogste beveiligingsniveau

De CT200 serie voldoet aan de hoogste veiligheidseisen en 
bezit de certificaten PCI PTS 2.x 3.x evenals de SRED en open 
protocol modules. De optionele PIN afscherming biedt extra 
bescherming bij het invoeren van de PIN-code.

•  Alle betaalmogelijkheden

Met de iCT200 serie zijn er verschillende mogelijkheden van 
betalen: EMV Chip & PIN, magneetstrip en contactloze 
betalingen. Tevens beschikt de iCT200 series over nieuwe 
technologieën zoals NFC, loyalty programma's, coupons en 
virtuele portefeuilles.

•  Speciaal ontworpen voor handelaren

De iCT200 behoort tot de kleinste en lichtste systemen ter 
wereld, is makkelijk te gebruiken en zorgt voor dagelijks 
gemak. Het verlichte toetsenbord en perfecte leesbaarheid 
van het gekleurde LCD scherm zorgen voor een intuïtieve 
invoering van de pincode en gebruik van het keuzemenu. 
De grote toetsen, het alarm en de visuele aanwijzingen 
vereenvoudigen het uitvoeren van een transactie en 
minimaliseren fouten bij het invoeren van de pincode.

•  Verbinding en communicatie

Dit apparaat bevat een scala van 
communicatie-technologieën zoals een snelle modem,  
Ethernet, GPRS of 3G. De iCT200 serie garandeert verbinding 
altijd en overal.

•  Promotie voor het merk

Promotie voor het merk is mogelijk dankzij het gekleurde en 
grafische scherm, aangepaste software en verschillende 
functie om het apparaat te personaliseren (bovenste 
behuizing, luikje van de printer of het glas op het scherm).

•  Telium 2

Telium 2-technologie (gebruikt door Ingenico) is het resultaat 
van 30 jaar ervaring in de betalingsindustrie. Veilig, sterk 
geïntegreerd en snel. Telium 2 is het beste platform ter 
wereld wat betreft betalingsdiensten en een toolkit van meer 
dan 2000 toepassingen. Dankzij de geavanceerde functies 
kunnen de grafische toolkits eenvoudig  worden beheerd 
en is het eenvoudig gebruik te maken van de toepassingen 
in de zakelijke dienstverlening. Het biedt een volledig 
schaalbaar, betrouwbaar besturingssysteem toegepast in 20 
miljoen terminals wereldwijd.
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