Payment terminals

Nowe terminale
płatnicze do myjni

connect-a, najbardziej nowatorskie rozwiązanie
Nowy terminal płatniczy connect-a oferuje szerokie możliwości komunikacji z użytkownikiem
Connect-a łączy w sobie atrakcyjne wzornictwo i możliwość wyboru kolorystyki z funkcjonalnością wynikającą z
zastosowania najnowocześniejszej technologii.

*Ref. 4TP2000

codec, niezwykła łatwość obsługi
Prostota, elegancja i nowoczesna technologia to cechy wyróżniające terminale codec.
Model ten, pod względem obsługi, oferuje najbardziej intuicyjny i prosty system płatniczy ze wszystkich dostępnych
na rynku.
Uruchomienie myjni następuje poprzez kartę zbliżeniową lub wpisanie kodu numerycznego.

*Ref. 4TP1000

connect-a charakterystyka
WYMIARY

420

420

350

705

1545

840

*Wymiary w mm.

WERSJA WISZĄCA

NA PODSTAWIE

POSTUMENT

Instalacja naścienna wewnętrzna

Instalacja na zewnątrz
wjeździe do myjni.

przy

Instalacja na zewnątrz przy
wjeździe do myjni. Najbardziej
wytrzymała obudowa z drzwiami
wandalo-odpornymi i kołami
transportowymi w opcji.

KOLORY DO WYBORU

RAL 9016

RAL 9010

PANTONE®Cool Gray 1C RAL 1013

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3020

PANTONE® 348 C

RAL 7042

RAL 9006

RAL 5015

RAL 5003

codec charakterystyka
WYMIARY

216

144

1442

82

257

198
*Wymiary w mm.

TYPY INSTALACJI
WERSJA BEZPRZEWODOWA
Wersja bezprzewodowa – przeznaczona do miejsc, gdzie nie jest możliwe połączenie fizyczne pomiędzy
terminalem płatniczym
a terminalem sklepowym.

WERSJA PEŁNA Z POŁĄCZENIEM FIZYCZNYM
Pełna wersja dla obiektów, w których połączenie między terminalem płatniczym i terminalem sklepowym jest
możliwe.
Pozwala na przesyłanie danych pomiędzy terminalami oraz łączenie kilku systemów płatniczych.

Systemy płatnicze
Terminale płatnicze wykorzystują najnowsze technologie dokonywania płatności od klasycznych kart perforowanych
do czytników kodów paskowych.

SYSTEMY PROSTE*
Klasyczny system wykorzystujący karty perforowane cechuje prostota i niezawodność.

SYSTEMY ZŁOŻONE

KARTY

MONETY I
ŻETONY

KOD
NUMERYCZNY

* Kart perforowanych nie można łączyć z innymi systemami płatniczymi.

ZBLIŻENIOWY

KOD
PASKOWY

Opcje dodatkowe
connect-a
INTERFEJS

INTERKOM

KOŁA

Ekran dotykowy TFT z wysokiej jakości

Urządzenie wielkości 3.5” składające się

Koła wykonane z tworzywa ułatwiają

grafiką przeprowadzi użytkownika przez

z interkomu, przycisku i głośnika pozwala

przemieszczanie terminala.

MENU w przyjazny i intuicyjny sposób.

na komunikację pomiędzy terminalem a
sklepem w przypadku awarii.

connect-a + codec
TERMINAL SKLEPOWY – NAGRYWARKA

Służy

do

programowania

kart

zbliżeniowych na określony program
mycia. Może również generować kody na
poszczególne mycia.

TERMINAL SKLEPOWY – KODY

Urządzenie
służące

do

z

ekranem
wydawania

DRUKARKA

dotykowym,
kodów

na

Podłączona do terminala sklepowego –
drukuje kody liczbowe lub paskowe.

określone mycia.

UWAGA: ISTOBAL, S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń do oferowanych produktów.
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