
VALINA

Nowa  
generacja 
terminali 
bezobsługowych
Terminal płatniczy dla urządzeń samoobsługowych 
to najnowszej generacji, kompleksowy terminal 
all-in-one, przenaczony do przyjmownia płatności 
bezgotówkowych w maszynach vendingowych, 
automatach sprzedających oraz innych 
instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

Kompaktowy, bezobsługowy terminal łączy moduł NFC, 
czytnik kart chipowych i czytnik pasków magnetycznych 
w jednym wydajnym urządzeniu, dzięki czemu jest idealnym 
rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce. Dzięki 
eleganckiemu, nowoczesnemu wzornictwu i atrakcyjnemu 
interfejsowi użytkownika VALINA sprawia, że doświadczenie 
użytkownika wchodzi na nowy, wyższy poziom.

Dotykowy ekran oraz atrakcyjny interfejs użytkownika 
umożliwiają klientowi wygodny i płynny proces płatności, 
obsługiwane są wszystkie standardowe karty kredytowe 
i debetowe.

Terminal obsługuje wszystkie standardowe karty kredytowe 
i debetowe, a także wszystkie najpopularniejsze aplikacje do 
płatności mobilnych.

Niezawodne rozwiązanie

VALINA oferuje wiele korzyści i jest optymalnym 
rozwiązaniem dla wszelkich urządzeń 
samoobsługowych:

• Format instalacji spełnia standard EVA

• Platforma Android obsługuje usługi o wartości 
dodanej i aplikacje biznesowe firm trzecich

• Standard bezpieczeństwa PCI PTS 5.x

• Certyfikat ep2

• Wandaloodporny, wodoodporny i pyłoodporny 
(certyfikat IK 09 i IP 65)

Płatność 
mobilna

Maksymalne 
bezpieczeństwo

Wyświetlacz 
dotykowy

Płatność 
zbliżeniowa



VALINA

Specyfikacja techniczna

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: worldline.com/merchant-services/contacts 

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 85 x 107,5 x 88 mm

Wymagana przestrzeń  
(szer. × wys. × gł.)

86.40 x 108,71 x 110 mm

Waga 573 g

Pamięć System operacyjny Android

1 GB pamięci RAM 

4 GB pamięci flash

Procesor Procesor główny ARM Cortex A9

Wyświetlacz Pojemnościowy ekran dotykowy

320 x 480 pikseli

Wysoki poziom jasności i wysoki kontrast, czytelny w świetle słonecznym

Wersja PCI PCI PTS 5.x

Komunikacja LAN

4G (Opcjonalnie i tylko w połączeniu z MDB)

Połączenie z systemem 
sprzedażowym

SIXml/TIM przez LAN 

MDB przez serwer TIM

Zasilanie 12 VDC, 2A przez Micro-fit

24–45 VDC przez MDB

12 VDC, 2A przez port szeregowy

Klawiatura Tak – zintegrowana z ekranem dotykowym

Czytnik kart Zbliżeniowy – zintegrowana antena wokół wyświetlacza 

Czytnik kart chipowych

Trzyścieżkowy czytnik kart magnetycznych

Warunki otoczenia Od –20 °C do +70 °C

0–85% wilgotności (bez kondensacji)
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