
ikasa.com.tr     0 850 250 40 30

iDE280
YazarkasaPOS

EFTPOS Özellikli
Yeni Nesil Masaüstü 
Yazarkasa iDE280

● EFTPOS pazarının lider şirketi 
Ingenico’dan tümleşik, kompakt ve özgün 
dizayn.

● Yazarkasa ve POS özelliklerini yeni 
nesilde birleştiren şık tasarım.

● Dokunmatik renkli ekranı ve kolay 
menüleri ile kullanıcı dostu.

● Taksit ve puan kazandırma 
özellikleriyle tüm anlaşmalı banka 
uygulamaları çalışmaya hazır.

● Ethernet ve GPRS ile kesintisiz iletişim.

● Pil modülü dahil olan modellerde 
elektrik kesintilerinde dahi çalışma 
imkanı.

● Programlanabilir kısım tuşları 
sayesinde hızlı ve hatasız kullanım.

10 Yıl
Mali Hafıza

3 Milyon Satır
EKÜ Kapasitesi

GPRSEthernetDokunmatik
Renkli Ekran

Temassız
Kart

Manyetik
Kart

Akıllı KartPCI4.X 100.000 PLU
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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onaylı
Ingenico iDE280 YazarkasaPOS, EMV, Level 1, 2 ve PCI PTS 4x serti�kalarına 
sahiptir. TÜBİTAK kriterlerine uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onaylıdır.

Tüm ödeme türleri bir arada
Manyetik, akıllı, temassız kart ve nakit dahil tüm ödeme türlerini destekler. Kart 
ve cep telefonu üzerinden NFC ödemelerini destekleyen temassız EMV ödeme 
seçeneği, MasterCard PayPass ve Visa PayWave tarafından onaylanmıştır. 

EFTPOS ve yeni nesil yazarkasa özellikleri tek cihazda 
POS ve yeni nesil yazarkasa özelliklerini tek bir cihazda bir araya getiren 
iDE280 ile başka EFTPOS kullanımına gerek kalmaz. Müşteriye dönük yüzünde 
yer alan ekranda satış tutarı görüntülenmektedir. Opsiyonel para çekmecesi 
mevcuttur. 

Kullanıcı dostu 
Programlanabilir kısım tuşları sayesinde yanlış kullanım ortadan kalkar. 
Kapasitif dokunmatik renkli ekran dayanıklıdır, çizilmez. Dokunmatik ekran 
menüsünün yanı sıra �ziksel tuşları ile de kullanıcı dostudur. 

iDE280 YazarkasaPOS

Üstün performans 
10 yıl kapasiteli mali hafıza ve 3 milyon satır (12 milyon satır opsiyonel) 
kapasiteli EKÜ’sü ile uzun ömürlüdür. Pil özelliği olan modellerde elektrik 
kesintilerinde pil devreye girer ve iş yeri faaliyetlerine devam edebilir. 

Kesintisiz haberleşme 
Ethernet iletişime ek olarak GPRS iletişimi seçeneği mevcuttur. Cihaz 
üzerinde banka uygulaması olması durumunda, sağlanan SIM kart 
sayesinde ethernet altyapısı olmayan iş yerleri de kesintisiz işlem 
gerçekleştirir. 

Ortak POS 
Halihazırda Ortak POS kullanımına uygun yazılım mimarisi ile Türkiye’deki 
tüm anlaşmalı banka uygulamaları aynı anda çalışır. 

Teknik destek ve saha hizmetleri 
Yaygın servis ağı ile kurulum, bakım-onarım, arıza durumlarında iş 
yerlerine hızlı destek verilmektedir. 

iDE280 Özellikler

İşlemci 32 Bit 

Hafıza 64 MB RAM / 128 MB Flash

SAM 3

SIM 1

Kart Okuyucu Akıllı kart

 Manyetik kart

 Temassız kart

Ekran 3.5” HVGA

  Kapasitif dokunmatik renkli ekran

 (480 x 320 piksel)

Müşteri Ekranı 128 x 64 gra�k ekran

Kablosuz İletişim GPRS (Otomatik sinyal algılayıcı)

Kablolu İletişim 3 x USB, RS232, Çekmece portu, Ethernet

Klavye 4 x 4 tuş takımı, 18 fonksiyon tuşu ve ekran üzerinde  sanal klavye

Video Oynatma Evet

Termal Yazıcı 18 satır saniye, 50 mm kağıt rulo

Güç Kaynağı  12 V - 2.5 A

Boyut & Ağırlık 215.5 x 144.6 x 70 mm       694 gram

Ortam Özellikleri Çalışma ısı aralığı: -10°C   +45°C arası

 Depolama ısı aralığı: -20°C   +55°C arası

 Nem:  +45°C’de  % 85 HR

Güvenlik PCI - PTS 4x

 EMV Level 1 & Level 2

 Mastercard PayPass

 Visa PayWave

 GİB, TÜBİTAK

Barkod Okuyucu Harici barkod okuyucu takılabilir.

Para Çekmecesi Aksesuar (Opsiyonel)

PINPAD Aksesuar (Opsiyonel)

Dokunmatik Ekran Kalemi Aksesuar (Opsiyonel)

Pil Modülü Aksesuar (Opsiyonel)

 (Özel pil aparatı sayesinde pratik bir şekilde kablodan  

 ayrılarak bir süreliğine mobil kullanım sağlanır.)

EKÜ Hafıza Kapasitesi 3 milyon satır (12 milyon satır opsiyonel)

Mali Hafıza 10 yıl kapasiteli

PLU Sayısı 100.000 adet

* PARA ÇEKMECESİ

OPSİYONEL

* PIN GİRİŞİ İÇİN

PINPAD OPSİYONEL


