
الحل المناسب ألي شركة
يقدم geidea طريقة جديدة لقبول جميع أنواع المدفوعات وإدارة أعمالك بالكامل، كما يوفر تجربة سلسة للعمالء.

يمكنك إدارة أعمالك بسهولة باستخدام تطبيق واحد من خالل جهاز A920 الذكي.	 
يمكنك طباعة إيصاالتك من الجهاز أو عرض المعامالت ومشاركتها من خالل بوابة التاجر الخاصة بنا.	 
تجربة شراء سريعة وسهلة لعمالئك، وخطوات تسوية سريعة وبسيطة لك.	 

كفاءة وأداء متميز يمكن االعتماد عليهما
خلف شاشة الشاشة A920 عالية الوضوح، توجد بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن سعة 5250 مللي أمبير/ساعة تكفي الستمرار الجهاز في العمل طوال اليوم، ومع خيار 

االتصال عبر شبكة Wifi أو 4G SIM، يمكنك الحصول على مدفوعات في الموقع أو في أثناء التنقل أو على اإلنترنت.  

المواصفات

نظام التشغيل
Android 7.1 يعمل بنظام PayDroid

المعالج
 Quad-core :وحدة المعالجة المركزية للتطبيق

 :Cortex®-A7, 1.1GHz Security CPU
Cortex-M4

الذاكرة
 eMMC سعة 1 جيجابايت + ذاكرة DDR ذاكرة 

سعة 8 جيجابايت

الشاشة
 شاشة لمس سعوية مقاس 5 بوصات بدقة 

720 × 1280 بكسل

المفاتيح المادية
مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل I مفتاحا اختصارات

المستشعر
مستشعر مقياس التسارع )اختياري(

االتصاالت
 FDD-LTE / TDD-LTE WCDMA I /

 TD-SCDMA / EVDO I GSM / CDMA
 ،Bluetooth 4.0 I WiFi: 802.11 b/g/n 

2.4 جيجاهرتز، يدعم نقطة اتصال

الكاميرا
 األمامية: كاميرا بؤرية ثابتة بدقة 0.3 ميجابكسل 

الخلفية: كاميرا تكبير/تصغير تلقائي بدقة 5 ميجابكسل

الميزات

فتحة قارئ البطاقات المضيئة	 
	 PCI PTS 5.x SRED

 	Bluetooth + WiFi + 4G شاشة لمس عالية الوضوح مقاس 5 بوصات
منفذ شحن 5 فولت	 
بطارية ليثيوم أيون قوية بقدرة 5250 مللي أمبير/ساعة إضاءة خلفية أنيقة	 
طابعة مدمجة كاميرات مدمجة محطة إرساء )اختيارية(	 
 	2D1 وD كاميرات مزدوجة، مسح رمز

	 4G / 3G / 2G / WiFi / Bluetooth
االتصال قريب المدى )NFC( بدون تالمس	 

قارئ البطاقات
 I قارئ البطاقات الذكية I قارئ البطاقات المغناطيسية
قارئ البطاقات بدون تالمس: عالمة النوع 1 / عالمة 

النوع 2 /عالمة النوع 3 / عالمة النوع 4

البطارية
بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن بقدرة 3.7 فولت / 

سعة 5250 مللي أمبير/ساعة

السماعات
سماعة واحدة

المواصفات المادية
 الطول × العرض × االرتفاع )مم( : 175.7 × 78 

× I 57 الوزن )جم( : 458 )شامالً البطارية(

الموقع
GPS I GLONASS I BEIDOU

الطابعة
طابعة حرارية عالية السرعة مقاس بوصتين I سرعة 

الطباعة: 80 مم/ثانية
عرض الورق: 58 مم I القطر: 40 مم

المنافذ الطرفية
 SIM أو فتحتا بطاقة( SAM فتحتا بطاقة + SIM فتحة بطاقة
وفتحة بطاقة SAM( فتحة بطاقة Micro SD، تدعم ما يصل 
 USB 2.0(و C منفذ شحن من النوع I إلى 128 جيجابايت

I  )OTG مقبس صوت مقاس I 3.5  6  أسنان

الملحقات
قاعدة متعددة الوظائف )اختيارية(

المؤشرات
مؤشر قارئ البطاقات الذكية

الخصائص البيئية
درجة حرارة التشغيل 0 درجة مئوية إلى 50 درجة 

مئوية )32 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت(
درجة حرارة التخزين 20- درجة مئوية إلى 70 درجة 

مئوية )4- درجات فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت(
الرطوبة النسبية %5 إلى %96، غير مكثفة

المهايئ
اإلدخال: 100 - 240 فولت تيار متردد، 50 هرتز 

/ 60 هرتز I اإلخراج: 5.0 فولت تيار مستمر، 2.0 
أمبير

الشهادات
 CCC / CE / FCC I PCI PTS 5.x I

L2 I Visa payWaveو NSICC I EMV L1
 MasterCard Contactless I MasterCard

TQM I Amex ExpressPay
Discover D-PAS I ATEX I وما إلى ذلك.
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