
Uw nieuwe topverkoper
YUMI combineert innovatie en modern design, waardoor u uw klanten een nieuwe  

winkelervaring kunt bieden.

Digital Payments 
for a Trusted World

CONTACTLOOS MAXIMALE 
VEILIGHEID

TOUCH-  
DISPLAY

MOBIEL 
BETALEN

YUMI

YUMI bepaalt de nieuwe norm en herdefinieert de interactie 
met uw klanten. Met deze revolutionaire en moderne 
 terminal is uw zaak klaar voor de nieuwe markttrends van 
de toekomst. 

Het ultramoderne design overtuigt door een full-touch-display 
dat 360° roteert en zowel naar de winkelier als naar de klant 
kan worden gedraaid. Het display past zich automatisch aan 
de oriëntatie van de terminal aan.

VAN START GAAN MET DE YUMI HEAD START BUNDEL

Exclusief ontwikkelde applicaties helpen het potentieel van YUMI volledig te benutten.

 POS Advertising
 Met de applicatie POS-Advertising kunt u uw logo op het YUMI-display weergeven en zo het betalingsproces 
 personaliseren voor de klant. Specifieke acties en reclamecampagnes kunnen via een onlineportaal eenvoudig zelf 
 worden gecreëerd en op de YUMI worden weergegeven.

 Merchant Assistance
 De Merchant Assistance applicatie, die ook deel uitmaakt van de YUMI Head Start bundel, helpt u om technische 
 problemen snel en flexibel op te lossen en zo uw YUMI optimaal te benutten. Bij complexe vragen neemt u rechtstreeks 
 contact op met onze klantenservice.  

ANDROID



Technische specificaties
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U vindt uw lokale contactpersoon op: worldline.com/merchant-services/contacts

YUMI COUNTERTOP

Processor Quad-Core-Cortex-A53-toepassingsprocessor
Cortex-A7-veiligheidsprocessor

Communicatie Ethernet
Wifi
Bluetooth (BLE 4.2)
Seriële aansluiting (RJ45)
USB 2.0-apparaat
USB 2.0-host

Kassa-aansluiting CTAP, VIC

Geheugen 2 GB RAM, 8 GB Flash
MicroSD-kaartsleuf (geheugenuitbreiding)

Elektriciteitsvoorziening  Voeding
Power-over-Ethernet (POE)

Afmetingen l × b × h in mm 116 × 274 × 52

Display 7" kleuren-touchscreen (16:10)
720 × 1280 px resolutie
Ondersteunt Android-compatibele beeldformaten en videocodecs
Versnellingssensor past de interface aan de  oriëntatie van het apparaat aan

Gewicht 640 g

Camera Camera van 5 megapixel aan de voor- en  achterzijde
Lichtsensor

Audio Geïntegreerde luidspreker, ondersteunt Android-compatibele audioformaten

Kaartlezer EMV-chip
Magneetstrip
Contactless (ISO 14443)

Veiligheidsstandaard PCI PTS 5.x
Voorbereiding diefstalbeveiliging

Omgevingscondities Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C
20 – 85 % luchtvochtigheid (niet condenserend)

Accessoires PIN-afschermingen
Montageoplossingen

http://worldline.com/merchant-services/contacts

