
Napájení:  
ze sítě

Připojení: 
Ethernet nebo 3G

Propojení s pokladnou: 
je možné

Napájení:  
ze sítě

Připojení: 
Ethernet nebo 3G nebo WiFi

Propojení s pokladnou: 
je možné

TERMINÁLY
DO PRODEJNY

CENOVÁ HLADINA: NízkáINGENICO DESK 3200

Nejoblíbenější a nejčastěji používaný terminál v naší nabídce. Moderní platební 
terminál se skvělou aplikací Newton vytváří nejlepší kombinaci pro Vaše podnikání. 
Velmi spolehlivý pomocník pro celodenní provozy  s možností rozšíření o externí 
pinpad.

Absolutní špička v nabídce platebních terminálů do prodejny. Obrovský barevný 
dotykový displej Vám výrazně usnadní obsluhu na úroveň dotykového telefonu. 
Tento terminál je vlajkovou lodí v naší nabídce pro prodejny. Navíc si můžete pro 
tento terminál napsat a provozovat vlastní HTML5 aplikaci. 

INGENICO DESK 5000

Displej: 
černobílý

Servis: 
Ano, Praha 4h, jinak 8h

Lze připojit pinpad: 
je možné

Displej: 
barevný, dotykový

Servis: 
Ano, Praha 4h, jinak 8h

Lze připojit pinpad: 
je možné

Pro: Malé obchody, prodejny, potraviny

Pro: Výnosní obchodníci s potenciálem pro další přidané 
služby na terminálu

CENOVÁ HLADINA: Vysoká



Napájení:  
ze sítě

Připojení: 
Ethernet  

Propojení s pokladnou: 
je nutné!

Napájení:  
baterie

Připojení: 
přes mobil nebo tablet

Propojení s pokladnou: 
s mobilem přes Bluetooth

CENOVÁ HLADINA: StředníINGENICO LANE 5000 (CHYTRÝ PINPAD)

Tento terminál lze provozovat pouze připojený k pokladně, bez propojení nelze 
provozovat. Terminál podporuje HTML5 a instaluje se především tam, kde je 
velké množství transakcí a terminál je hodně zatěžovaný. Tento model pro tento 
typ provozu byl uzpůsoben.

Nejlevnější terminál v naší nabídce. Pro fungování je potřeba připojit skrze 
Bluetoo-th terminál s telefonem nebo tabletem s operačním systémem Android. 
Vše se ovládá na telefonu nebo tabletu, terminál prakticky slouží jen k načtení 
karty a případnému zadání pinu.

INGENICO LINK 2500

Displej: 
barevný, dotykový

Servis: 
Ano, Praha 4h, jinak 8h

Lze připojit pinpad: 
nelze

Displej: 
barevný

Servis: 
vzdálený, bez technika

Lze připojit pinpad: 
nelze

Pro: velké obchody s velkým množstvím transakcí  
a pokladním systémem

Pro: svobodná povolání, řemesla, kadeřnice a další s 
malým počtem transakcí

CENOVÁ HLADINA: Velmi nízká

TERMINÁLY
JEDNODUCHÉ



Napájení:  
baterie

Připojení: 
Wi-Fi nebo 3G

Propojení s pokladnou: 
jen Wi-Fi verze

Napájení:  
baterie

Připojení: 
Bluetooth a Ethernet

Propojení s pokladnou: 
je možné jen RS232

TERMINÁLY
PŘENOSNÉ

CENOVÁ HLADINA: NízkáINGENICO MOVE 2500

Nejpoužívanější mobilní terminál, který nabízíme našim zákazníkům. Vybrat lze 
ze dvou variant: s připojením přes Wi-Fi nebo 3G (mobilní síť). SIM kartu pro 3G 
model dodáváme v rámci řešení. Terminál je standardně bez dokovací stanice.

Terminál je dodáván včetně dokovací stanice, s kterou je připojen přes Bluetooth. 
Do dokovací stanice se připojí Ethernet kabel. Toto řešení lze propojit s pokladnou 
pouze přes RS232. Pokud obchodník potřebuje použít terminál dále než 10m od 
dokovací stanice, použijte radši Move 2500 Wi-Fi (lze také propojit s pokladnou).

INGENICO MOVE 3500

Displej: 
barevný

Servis: 
Ano, Praha 4h, jinak 8h

Lze připojit pinpad: 
nelze

Displej: 
barevný

Servis: 
Ano, Praha 4h, jinak 8h

Lze připojit pinpad: 
nelze

Pro: všude tam, kde není napájení a připojení - profese, 
trhy, bary, taxi, kurýři

Pro: obvyklé řešení pro restaurace a bary

CENOVÁ HLADINA: Střední



Napájení:  
ze sítě

Připojení: 
3G nebo Wi-Fi, Bluetooth

Propojení s pokladnou: 
jen Wi-Fi a Bluetooth

CENOVÁ HLADINA: VysokáINGENICO MOVE 5000

Terminál pro výnosné klienty, nebo ty, kteří mají do budoucna potenciál využívat 
přidané služby v HTML5. Existuje i varianta, která má zabudouvanou čtečku  
čáro-vých kódů. Jedná se ovšem o nejdražší modely, které máme v nabídce, 
proto je potřeba jejich použití důkladně zvážit. 

Displej: 
barevný, dotykový

Servis: 
Ano, Praha 4h, jinak 8h

Lze připojit pinpad: 
nelze

Pro: pro výnosné klienty nebo pro klienty s potenciálem 
na přidané služby

tyto terminály jsou doporučeny jako standard

tyto terminály jsou nadstandard a doporučujeme řádné zvážit náklady a možné výnosy


