
Kompakt Çözüm, Yüksek Performans

Küçük Ölçekli Bir Platformla Göz Kamaştırıcı Ticaretin 
Sağlanması 

Perakendeciler, mağaza ortamlarını, müşterilerine mümkün 
olan en iyi hizmeti sunmalarını sağlayan güvenilir Satış 
Noktası (POS) sistemleriyle iyileştirmeye çalışıyorlar. 
Ancak, her perakendecinin müşterilerine tatmin edici bir 
deneyim sunmak için farklı ihtiyaçları vardır. Perakendeye 
göre optimize edilen Toshiba D10 POS sistemi, küçük 
işletmeler ve uygun fiyatlı, şık bir POS sistemi arayan 
perakendeciler için nitelikli işlevsellik ve kompakt bir  
çözüm sunar.

Toshiba D10 POS'un küçük ve zarif tasarımı, en kısıtlı tezgâh 
alanlarına dahi kolayca sığarak kasa noktasında daha fazla 
kullanım alanı sunar. Toshiba D10 POS, hem yatay hem 
dikey olarak kullanılabilir ve bir raf içine sığdırılabilir. İşlev 
ve kaliteden ödün vermeden hızlı bir şekilde işinize devam 
etmenize olanak tanıyan Toshiba D10 POS, bir yandan da 
tüm çevresel aygıtlara bağlanabilme özelliğiyle işiniz için 
en ideal olan POS çözümünü sunar. 

Toshiba D10 Satış  
Noktası (POS) Sistemi
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Konfigürasyon ve Özellikler:
• AMD GX-218GL İşlemci
• 4GB Bellek (2 DIMM yuvası)
• 64GB SSD
• (1) 24V Powered USB bağlantı noktası
• (1) 12V Powered USB bağlantı noktası
• (4) Powered RS232 bağlantı noktaları
• (1) Yazar Kasa Bağlantı Noktası

• USB bağlantı noktaları (2 x 2.0, 1 x 3.0)
• (1) 3,5 mm ses bağlantı noktası
•  (2) Video (1 x VGA, 1 x  

Ekran bağlantı noktası)
• Güç– dahili
•  Boyutlar: 265 mm x      

277 mm x 90 mm (WxDxH)

KOMPAKT, ŞIK BİR ÇÖZÜMLE KAPSAMLI BİR 
İŞLEVSELLİK SAĞLAMA
Tatmin Edici Performans ve Kolay Bakım

Perakendeciler, alan gereksinimini karşılarken POS 
performansından ödün vermek zorunda kalmamalıdır. 
Toshiba D10 POS, çok çeşitli gömülü uygulamaların 
gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış 
ve düşük güç özellikleriyle sektör lideri performans 
sağlayan bir AMD işlemcisine sahiptir. Toshiba D10’un sade 
ancak dayanıklı tasarımı; tek parça ön çerçeve montajı, 
LED göstergeler için sade LENS tasarımı, sabit bağlantı 
seçenekleri ve dâhili güç yönetimiyle kolay kurulum 
ve bakım sağlar. Toshiba D10 POS sadece iyi görünmekle 
kalmaz, aynı zamanda doğa dostudur ve işletme 
maliyetlerinizi de azaltır.

Operasyonel Etki

Toshiba D10, enerji tasarrufuna ve işletme maliyetlerini 
düşürmeye yardımcı olmak için yerleşik güç yönetimiyle 
birlikte geniş işletim sistemi desteğine sahip, açık bir 
platformdur. Bu platform, yeni başlayan küçük işletmeler 
ve köklü perakendeciler için , günümüzün perakende 
ortamının gerektirdiği işlevselliği, stili ve çok yönlülüğü 
desteklemek için tasarlanmış önemli özellikleri bir araya 
getiren şık ve kompakt bir çözüm sunar.

Perakendeciler
Perakende yüzölçümünün 
kullanımını en üst düzeye 
çıkararak başlangıç 
yatırım maliyetini 
azaltmaya ve metrekare 
başına geliri artırmaya 
yardımcı olur.

Desteklenen İşletim Sistemleri
• Windows Embedded 7 / Win7 32bit & 64bit
• Microsoft Windows 10 Pro (64bit)
• Microsoft Windows 10 IoT (64bit)
• Ubuntu Linux v17.04 veya üstü

Çalışanlar
Çalışanlarınızın daha küçük 
bir alandahızlı bir şekilde  
bir ödeme almalarını ve 
daha iyi müşteri hizmeti 
sunmalarını sağlar.

Müşteriler
Güvenilir bir ödeme 
deneyimi sağlarken 
müşterilere yönelik 
ürün tanıtımı için 
ayrılan alanı artırır.


