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ROZWIĄZANIA SAMOOBSŁUGOWE   Verifone UX 400/UX 401 Verifone.PL

  

Łączność
Analogowa i cyfrowa łączność:
z modułem UX 300 w przypadku UX 400; 
z modułem UX 301 w przypadku UX 401

Technologia 
zbliżeniowa

ISO14443 A&B | MiFare | zdolność do ISO18092 | wsparcie głównych 
schematów NFC/Contactless

Bezpieczeństwo Zgodność z PCI PTS 3.X | SRED | EMV Level 1 i Level 2 po połączeniu  
z UX 300/UX 301

Warunki eksploatacji
Temperatura działania: -30° do +70° C (-22° do +158° F), temperatura 
przechowywania: -30° do +70° C (-22° do +158° F) | względna wilgotność 
powietrza od 10% do 90%, niekondensująca

Wymiary Długość 100 mm, szerokość 27 mm, wysokość 92 mm

Wymiary widocznej 
części  
(po zamontowaniu) 

73,2 mm x 61,2 mm

  

UX 400/UX 401
ZAAWANSOWANA  
TECHNOLOGIA  
W PŁATNOŚCIACH 
SAMOOBSŁUGOWYCH 

Maksimum 
bezpieczeństwa 

i trwałości

Odporność 
na czynniki 
atmosferyczne

Świat zmierza w kierunku transakcji zbliżeniowych, zaś UX 400 i UX 401 

to najlepsze rozwiązania dla płatności tego typu w automatach samo-

obsługowych przeprowadzających dużą liczbę transakcji. Moduły UX 

400 i UX 401 pozwalają szybko i bezpiecznie akceptować transakcje 

zbliżeniowe i obsługiwać inne usługi w technologii NFC. Prosta, eleganc-

ka i wytrzymała konstrukcja pozwala na szybkie i wygodne płatności 

– zarówno za pomocą kart zbliżeniowych, jak i mobilnych portfeli. To 

idealne rozwiązanie do takich automatów, jak parkomaty, biletomaty czy 

samoobsługowe pompy paliwowe. 

 

 

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
  
•	Obudowa odporna na próby uszkodzeń mechanicznych może 

wytrzymać uderzenia o energii do 10 dżuli

•	Obudowa zabezpiecza urządzenie przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, chroniąc przed pyłem, płynami  
i innymi szkodliwymi substancjami (stopień ochrony IP65)

•	Wykorzystanie sygnalizacji LED ułatwia korzystanie z czytnika

•	Aktywacja urządzenia po zbliżeniu karty do czytnika

•	Podświetlane logo “contactless”

•	UX 400 i UX 401 nie wymagają osobnego oprogramowania –  
są sterowane przez moduł główny UX 300/UX 301 
 
 
SPeCYfiKACJA 


