APOS A8
Um ponto de vendas completo na
palma da sua mão

•A
 umente suas vendas com um
POS móvel, compacto e completo,
all-in-one.
•A
 proveite as vantagens da
comunidade de aplicativos Android
para negócios.
•A
 celere o checkout ao aceitar todos
os métodos de pagamento.
•A
 proveite as plataformas de serviços
e expertise da Ingenico.
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O Ingenico APOS A8 é a solução de ponto-de-venda integrada, oferecendo um checkout
completo ao comerciante.
Rico ecosistema de aplicativos para negócios
O Ingenico APOS A8 traz todo o portfólio de ECR baseado em software
Android para tablet-POS para ajudar os comerciantes a impulsionar
seus negócios e tirar proveito do conjunto mais aberto de aplicativos
de negócios no mercado.
POS móvel - All-in-One
O Ingenico APOS A8 integra totalmente o ponto de venda através da
aplicação de caixa registradora.
Ele fornece uma ampla gama de serviços de check-out, com a
tradicional aceitação de pagamento seguro e digitalização de códigos
de barras ou impressão de recibos.
Interface de uso focada nos negócios
O Ingenico APOS A8, com sua ampla tela touch de 5,5 polegadas e
poderosa capacidade de processamento, oferece aos comerciantes
uma experiência de uso de classe mundial, facilitando a operação do
melhor terminal All-in-One do mercado.

Aceitação de pagamento totalmente segura
Baseando-se em certificações de segurança de pagamento
internacional, como PCI-PTS, o APOS A8 oferece um serviço de
aceitação de pagamento seguro em um tablet-POS.
Todos os métodos de pagamentos
O Ingenico APOS A8, que possui recursos de captura de assinatura,
cobre todos os métodos de pagamento, de EMV Contactless, Chip &
PIN / Chip e sign até as tarjas magnéticas. Ele também suporta novos
métodos como NFC couponing ou carteiras eletrônicas.
Pagamentos NFC integrado
O Ingenico APOS A8 promove o pagamento NFC oferecendo aos
clientes uma experiência perfeita através de uma área de leitura
dedicada e LED de sinalização, possibilitando fluxos de transação mais
rápidos.
Disponibilidade de rede maximizada
O Ingenico APOS A8 fornece todo o espectro de conectividade sem
fio com 4G / 3G / 2G embutido e Wi-Fi, possibilitando a aceitação
de pagamento em qualquer lugar, além de otimizar os custos de
comunicação.
APOS A8

Processador

Processador Principal
Processador Criptográfico

ARM Cortex-A7 Quad Core
ARM Cortex-M4 32-bit

Memória

Interna
Externa

1GB RAM+ 8GB FLASH;
Opcional 2GB RAM + 16GB Flash

l
Opcional

Sistema Operacional

Android 5.1 com sistema de segurança de
pagamento

l

SIM

1 SIM

l

SAM

2 SAMs

l

Leitor de Cartões

Tarja Magnética
Smart Card
Contactless

ISO 1/2/3
EMV Level 1
EMV LEVEL 1&2 compliant

l
l
l

Display

Colorido

5.5’’ IPS 1280×720 pixels

l

Touchscreen

Capacitiva

Dedo & Stylus

l

Teclado

Teclado virtual para entrada PIN

l

Vídeo

Suporte vídeo 1080p

l

Áudio

1 auto-falante
1 entrada de fone de ouvido
1 Microfone

l

Coleta de dados

Câmera traseira
Scanner frontal
Posicionamento

5 câmera megapixel auto-focus, com flash
Dedicado para leitura de códigos 1D/2D
GPS

l
l
l

Impressora térmica

Velocidade de impressão
Diâmetro da Bobina

Até 18 linhas - 58 mm largura
Ø 40 mm

l

Conectividade do
Terminal

WAN + LAN
LAN
Bluetooth

4G cat4 / 3G / 2G + WiFi bgn
WiFi bgn
BT 3.x

Conexões

USB

Micro-USB OTG

l

Bateria

Li-ion

2600 mAh x 2

l

183 × 84 × 64 mm

l

Peso

Terminal + Bateria

450 g

l

Ambiente

Temp. Operação
Temp. Armazenamento

-10°C até +50°C
-20°C até +70°C

l
l

Acessórios

Docking-station

Carregador
Charger Ethernet Modem USB Host

Multimídia

Tamanho

Segurança

www.ingenico.com.br

l

PCI PTS 4.x Online & Offline certified

Opcional
l
l

Opcional
Opcional
l
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