
Wireless

 iWL סדרת
חדש°

מביאה ניידות אמיתית למערכת התשלום

Æכיום¨ להישאר מחובר במצבים התובעניים ביותר¨ אפילו במצבים של ניידות¨ מאוד חיוני לעסק

 Æחשוב להיות פרודוקטיבי ולנצל כל הזדמנות להגדיל את ההכנסה

Æמאפשר לעסקים להיחשף לאתגרים עסקיים בשילוב עם נוחות וניידות גבוה ingenico הנייד של iWL

בפעם הראשונה¨ מסוף תשלומים נייד בגודל כיס הבגד בעל מדפסת מהירה ביותר שיש בשוק¨ סוללה איכותית 

Æלביצוע עסקאות רבות בשטח ומגוון של טכנולוגיות להגברת האבטחה בתחום התשלומים האלקטרוניים

מתשלום בשולחן למלצרים ועד לקבלת תשלום בשטח¨ ה≠ iWL תוכנן ועוצב במעבדות ingenico הצרפתית 

המתמחות בחדשנות טכנולוגית בעלת ניסיון רב שנים בתחום אבטחת התשלומים המציגים כעת מוצר בעל 

  Æביצועים גבוהים המאפשר תשלום בסביבה קמעונאית

Security Smartcard Magstripe Contactless Color Display ConnectivityMobile Payment
©אופציונלי®

GPRS

3GWiFi



Wireless
סדרת iWL ≠ מסוף אשראי אלחוטי

בפעם הראשונה ≠ מכשיר המותאם לכיס¨ בעל תכונות תשלום מלאות
בהיותו נכלל בין המכשירים הקטנים והקלים ביותר בשוק¨ היקף 
ה≠iWL הינו קומפקטי¨ קל אחיזה וקל נשיאהÆ הוא מבטיח נוחות 

Æתשלום ממדרגה ראשונה למחזיקי כרטיס וכמו≠כן לסוחרים
הממשק למשתמש אשר במכשיר מספק חוויה שאין דומה לה בעבור 
הלקוח¨ ומבטיח שימוש חסר מאמץ בכל התנאים הסביבתיים≠קריאת 
הנתונים המופיעים על מסך התצוגה מצוינת אפילו בחוץ¨ באור שמש 

Æומקלדת רחבה בעלת תאורה אחורית

תשלום נוח בו במקום
סדרת ה≠iWL הינה פלטפורמה אשר עוצבה לניידות ונהנית מהחידושים 
הטכנולוגיים האחרונים בשוקÆ היא מתגאה במערך רחב של קישוריות 
אלחוטיות כולל Wifi, GPRS ,Bluetooth ואפילו 3G¨ והינה מספקת 
תקשורת ללא דופי ∑Ø¥≥ וחוסכת בעלויות תפעולÆ המכשיר קשיח 
מספיק בכדי להתמודד גם עם סביבת העבודה הנוקשה ביותר ומספק 

Æתמיכה אמינה שאין כמוה לכל דבר ועניין

אין תחלופה לביצועים
 Telium 2 בהיותה בנויה בסביבה תעשייתית מוכחת ≠  פלטפורמת
של Ingenico  בסדרת ה≠iWL מציעה חיי סוללה יוצאים מן הכלל 
≠ עד ל ∞µ∂ עסקאות במצב GPRS שנעשו בשטח בעת הבדיקות 

Æלדגם זה
ביותר אשר משולבת  המהירה  במדפסת  הסדרה מתגאה  כמו≠כן¨ 
בתוך המסוףÆ המדפסת בעלת יכולת הדפסה של ∞≤ שורות בשנייה¨ 
כמחצית מהזמן שבמדפסות אחרות מה שגורם להשבחת היעילות 

Æשל המכשיר
בכל מקרה ובכל מצב¨ ה≠iWL מסייע לניהול יום עבודה אינטנסיבי 
ומלא¨ בתהליך של קליטת תשלומים ומשפר  את הפרודוקטיביות 

Æשל בית העסק בשטח

מאיץ תשלום אלקטרוני
בעזרת ה≠iWL של Ingenico  כספיט מאפשרת לך לכבד מגוון 
אפשרויות תשלום¨ כולל קוראי כרטיסים∫ כרטיס חכם¨ כרטיס מגנטי 
∞∞∏ האפליקציות  ובנוסף¨ כל  ßללא≠מגעß אופציונלי¨  ואופציית 

Æוהכל בכיסך ¨ Ingenico Telium והשירותים של
כמובילה עולמית באבטחת עסקאות ובמערכות תשלום¨ המסוף 
האלחוטי של חברת Ingenico מגיע לרמות האבטחה מהגבוהות 

Æוהמפותחות ביותר שהושגו בקטגוריה זו
הסמכה מלאה של PCI  PTS  V3  מביאה את  ה≠ iWL למוביל ברחבי 
העולם כאשר הוא מספק אבטחה אולטימטיבית באבטחת מידע 
וניהול יישומים תוך עמידה מלאה בתקן EMV להקשת קוד סודי בעת 

 Æביצוע העסקה

חדש בכספיט ≠ תשלום סלולרי
באמצעות  תשלומים  של  הגלובלית  מהמגמה  כחלק 
ופותחת    iWL ה≠  הסמארטפון¨ כספיט משדרגת את מכשירי 

Æאותם לתשלומים אלקטרוניים
Celleb לדוגמא¨ הוא ארנק אלקטרוני המספק חווית תשלום 

Æייחודית¨ מתקדמת ומאובטחת באמצעות הטלפון החכם
הארנק מאפשר מצד אחד לשלם בצורה אמינה¨ פשוטה ונוחה 
הטבות  מעניינים¨  תוכן  לעולמות  להתחבר  שני  ומצד 

Æאטרקטיביות ומבצעים ¢חמים¢ בעת הרכישה

www.caspitgroup.co.il  אתר  ∞∏≠π≤∏≤∏¥µ פקס  ∞∑≥≠≤≥¥µ∞∞∞ טלפון

 iWL סדרת

OS

ARM9 & ARM7

16MB Flash/16MB RAM

128MB Flash/32MB RAM

128MB Flash/64MB RAM

SD Card 

Telium2

2

כרטיס חכם
Magnetic stripe  

Contactless

Number of keys

Function 
& navigation keys7Touch screen 

Display

Monochrome
Graphical

128x64 pixels
White Backlit

2,53"

TFT Colour 
QVGA 

320x240 pixels
4k colours

2,81" 

TFT Colour 
QVGA 

240x320 pixels
256k colours

3,5" 

Touch screen

Buzzer

Audio speaker

Speed in lines/second30lps

Paper roll cageØ25 or 40mmØ25 or 40mmØ 25 mm

Li-Ion 2050mAh – 3,6V

25mm paper roll option150 x 78 x 44mm – 285g

40mm paper roll option165 x 78 x 54mm – 300g

Dial-up Modem

Ethernet 10/100 Base T

Bluetooth 

RS232Up to 2

USB A (Host)

USB B (Slave)

Operating temperature+5 to +45°C

Storage temperature-20 to +55°C

Operating humidity85% HR at +40°C

PCI PTS V3Online & o�ine

תאור
מעבד

זיכרון

אלחוטי
Wi�

3G

קווי
הרחבת כרטיס

תקשורת 

קורא כרטיסים

מקלדת

תצוגה

קול

מדפסת טרמית

סוללות

תנאי סביבה

בסיס

גודל ומשקל
מסוף

iWL220iWL250iWL280

אופציונלי

אופציונלי

אופציונליאופציונלי

אופציונלי

אופציונלי

±´± אופציונלי±´± אופציונלי±´± אופציונלי

GPRS 
or Bluetooth 
or O�-Line

GPRS 
or Bluetooth 
or O�-Line

GPRS 
or GPRS 

+ Bluetooth

Micro USB A/B Micro USB A/B Micro USB A/B

Track 1/2/3Track 1/2/3Track 1/2/3

151516

7


