
Dit draagbare model van European Merchant Services 
(EMS) zorgt ervoor dat u uw klanten van nog meer gemak 
voorziet. De draadloze communicatie wordt gerealiseerd 
via uw eigen wifi netwerk. De iWL250 WIFI terminal is 
uitermate geschikt als u bijvoorbeeld een terras heeft of 
op een beurs staat.

 ✓ Verwerkt chip, magneetstrip 
en contactloze betalingen

 ✓ Draagbare, draadloze betaaloplossing
 ✓ Gecertificeerd volgens strengste  
veiligheidsnormen voor veilig betalen

 ✓ WiFi verbinding voor groter bereik
 ✓ Compact zakformaat

Gebruiksgemak
Een draagbare betaalterminal die werkt daar waar 
u een WiFi verbinding heeft. Uw klant kan dan 
eenvoudig en veilig betalen zoals hij wenst en heeft u 
een grote bewegingsvrijheid. Bij contactloos betalen 
hoeft uw klant zijn kaart niet uit handen te geven.

Veiligheid 
De iWL250 WIFI is gecertificeerd volgens geldende 
regelgevingen, zoals EMV en PCI en voldoet aan alle 
eisen. Internationale kredietkaarten en alle gangbare 
debetkaarten kunnen veilig worden gebruikt.

Design
De iWL250 WIFI is ontworpen voor mobiel gebruik. 
Het lichtgewicht ontwerp, het zakformaat, de 
perfecte leesbaarheid van de toetsen en de lange 
levensduur van de batterij zorgen ervoor dat de 
iWL250 WIFI de ideale terminal is voor u.

Prestatie 
Snelste transactieverwerking op gebied van mobiele 
betaaloplossingen. U kunt uw klanten laten betalen daar 
waar u een WiFi verbinding heeft. Een volle batterij gaat 
met gemak een dag mee. De terminal is een uitstekend 
alternatief als u uw klanten extra service wilt bieden.

Overal afrekenen met 
de iWL250 WIFI via 
uw eigen WIFI netwerk

Any transaction - any way EMSpay.be



iWL250 WIFI

Processor Telium 2 ARM9 & ARM7, 450MIPS & 50MIPS

Werkgeheugen 32MB RAM/128MB Flash

Chipkaartlezer ISO 7816 1-2-3

Magneetkaartlezer Spoor 1/2/3

Contactloosbetalenlezer ISO14443

Toetsenbord 19 spatwaterdichte verlichte toetsen

Stroomvoorziening 230V

Grootte (B x H x L) 78mm x 57mm x 165mm

Gewicht 285 gram zonder papierrol

Internetaansluiting Vast (analoog of ISDN) of ethernet / WiFi

Versleuteling SSL & Bitmapversleuteling

Over EMS
Consumenten winkelen tegenwoordig waar, wanneer en hoe ze dat willen. 
Of ze nu in de winkel staan, thuis zijn of onderweg. Uw klanten verwachten 
uitgebreide betaalmogelijkheden: naast pin- en krediet- of debetkaartbetalingen 
worden online betaalmethoden steeds belangrijker. European Merchant 
Services (EMS) speelt in op de wensen van uw klanten en biedt u een 
eenvoudige totaaloplossing voor al uw betaalvraagstukken. Op één plek, met 
één contract. EMS is een joint venture tussen de toonaangevende e-commerce 
betaaldienstenverwerker First Data en de Nederlandse ABN AMRO bank.

Geaccepteerde kaartsoorten
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Heeft u vragen aan EMS?
Bel ons op 0800 - 711 88
of mail naar contact@be.EMSpay.eu

Postbus 22764 
1100 DG, Amsterdam 
Nederland
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