
Belangrijkste voordelen
 Overal en altijd: uw smartphone of ta-

blet communiceert via bluetooth met de  
XENGO-kaartlezer en stuurt betalingen door 
via uw internetverbinding (wifi of 3G).

 Eenvoudig: een XENGO-kaartlezer en de 
XENGO-app op uw smartphone of tablet – 
meer hebt u niet nodig.

 XENGO aanvaardt Visa, V PAY, Mastercard 
en Maestro kaarten.

 Veilig: geen cash meer. XENGO is net zo  
veilig als een standaard betaalterminal.

 XENGO maakt contactloos betalen mogelijk 
dankzij de nieuwe NFC-technologie.

Hoe werkt het?
Uw smartphone of tablet communiceert via 
bluetooth met de XENGO-kaartlezer. Via de 
XENGO-app (Android of iOS) voert u het te be-
talen bedrag in. Vervolgens steekt uw klant zijn 
betaalkaart in de XENGO-kaartlezer, gaat ak-
koord met het bedrag en bevestigt de betaling 
met zijn pincode.

XENGO aanvaardt zowel bankkaarten als kre-
dietkaarten. Debetbetalingen gebeuren met
Maestro of V PAY; betalingen met kredietkaart 
zijn mogelijk met Visa of Mastercard.

Mobiel, eenvoudig en veilig!
Dankzij de XENGO betaaloplossing voor smartphone of tablet aanvaardt u nu altijd en overal betalingen met  
de kaart. Waar u ook bent – in uw zaak of praktijk, op verplaatsing bij uw klanten of thuis, op een terras of een  
beurs – met XENGO laat u uw klanten in alle comfort betalen. Gemakkelijk, betaalbaar en veilig.

XENGO, de meest  
eenvoudige oplossing
voor kaartbetalingen



Specificaties

Gemakkelijke installatie

 XENGO werkt direct na ontvangst en is ge-
makkelijk te koppelen aan uw smartphone 
of tablet. Simpel en gebruiksvriendelijk.

 Geschikt voor iOS en Android. 

Zeer eenvoudig in gebruik

 Na de eenvoudige verbinding via bluetooth 
verloopt een betaling in drie simpele stappen.

Geen printer meer nodig

 Indien uw klant dit wenst, kunt u per sms of 
e-mail een betalingsbewijs versturen.

Veilig en betrouwbaar

 XENGO voldoet aan alle veiligheidsvoor-
schriften en richtlijnen.

 Even veilig als standaard betaalterminals 
(PCI/EMV).

Transparant

 Eenvoudige opvolging van uw ontvangsten.

 De betaling staat binnen twee werkdagen 
rechtstreeks op uw rekening.

Productinfo

Certificatie

 PCI PTS 4.x SRED

 EMV Level 1 & 2 (EMV 4) payPass, payWave, 
Apple IOS MFI

Afmetingen

 102 mm (L) x 55,6 mm (B) x 15.9mm (H)

Scherm

 Monochroom 128x64 pixels LCD

Herlaadbare batterij

 Lithium polymeer

 Herlaadbaar via USB

 Tot 200 transacties per laadbeurt

Communicatie

 Bluetooth Class 1 & 2 (beveiligd)  
+ EDR & Bluetooth 4.x

Geheugen

 5 MB Flash

 128 KB SRAM

Compatibiliteit

	Android 

 Apple iOS 

Info en ondersteuning: 

	m.xengo.be

Formules op uw maat

XENGO Connect:

 Basisformule met selfserviceondersteuning. 
U vindt de antwoorden op al uw vragen 
op de mobiele website m.xengo.be (geen 
toegang tot het callcenter).

 Eén jaar garantie op de terminal.

XENGO Corporate:

 Fullserviceformule met toegang tot ons 
callcenter.

 Langere garantie op de terminal (twee jaar).

Meer info: 

 Surf naar   
https://shop.xengo.be/nl/homepage


