
Um sistema de PDV repleto de possibilidades
Cuidadosamente projetado pensando na f lexibilidade que 
economiza espaço, o TCx™ 300 é feito para varejistas que 
priorizam a eficiência. Quando o espaço no caixa é limitado, os 
varejistas precisam de um sistema de ponto de venda compacto 
que possa suportar seus aplicativos atuais e futuros, ter bom 
desempenho durante os horários de pico e ajudar a minimizar 
as despesas. O TCx 300 pode vencer esse desafio — tudo em 
um tamanho compacto com menos de 28 cm (11") de largura. 
 
Com a escolha entre os processadores Intel® Core™ série 
S de 8ª e 9ª gerações, o TCx 300 pode suportar maiores 
demandas da força de trabalho, permitindo que os funcionários 
se movam entre programas e janelas mais rapidamente 
e aumentem a produtividade ao executarem mais tarefas com 
menos atraso, melhorando sua eficiência e resultando em filas 
menores e mais oportunidades para encantar seus clientes.
 
O TCx 300 suporta vários sistemas operacionais, incluindo 
o sistema operacional TCx Sky da Toshiba, projetado 
especificamente para o varejo. O TCx Sky equipa os varejistas 
com um sistema operacional que, comprovadamente, oferece 
segurança incomparável, integração tranquila e opções 
aprimoradas, independentemente do ambiente de varejo.
 

Sistema de PDV compacto

PROJETADO COMO UMA SOLUÇÃO IDEAL PARA:

RESTAURANTES, HOTELARIA

MERCEARIAS, SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS

ATACADISTAS, LOJAS DE DEPARTAMENTOS, LOJAS 
DE DESCONTO
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Varejistas
Um sistema de PDV feito 
para se adaptar aos 
seus negócios — e não 
o contrário.

Funcionários
Projetado para minimizar o tempo 
de inatividade para que seus 
funcionários possam passar o 
tempo fazendo o que fazem de 
melhor: atender aos seus clientes. 

Clientes
Desfrute de uma experiência 
mais envolvente e interativa 
e de um processo de 
finalização da compra mais 
rápido e tranquilo.

Dimensionado corretamente para qualquer ambiente de caixa
Todos os nossos sistemas de PDV possuem um baixo custo 
total de propriedade (TCO) ao longo da vida útil do sistema, 
e o TCx™ 300 não é diferente. Mas não deixe que o tamanho 
pequeno ou os preços acessíveis enganem você. 

Esse sistema reforçado para o varejo apresenta tecnologias 
Intel de próxima geração que levam o desempenho a um nível 
totalmente novo. Seja com os processadores Intel® Core™ i5 
e i7 de 9ª geração, que suportam a plataforma Intel® vPro™ para 
fornecer às empresas de varejo as ferramentas para gerenciar 
e ajudar a proteger com eficiência os pontos de extremidade de 
PDV, ou utilizando o Remote Management Agent, que pode 
ser ativado para automatizar o modo de suspensão profunda. 
Ele também permite o monitoramento do sistema a partir de 
um único console — na loja ou remotamente. Dessa forma, 
os técnicos de serviço têm acesso rápido aos dispositivos e ao 
sistema de PDV na hora de atualizar o software e as proteções 
de segurança, e podem acompanhar a integridade do sistema. 

Pronto desde o primeiro dia
Com o TCx 300, você não precisa mais tentar adivinhar para onde vai sua solução de frente de loja — não 
importa como o varejo evolua. Ao investir no TCx 300, você obtém amplo suporte do sistema 
operacional, além de serviços e peças disponíveis até sete anos após sua retirada do mercado.  
Como em todos os periféricos, sistemas e soluções de varejo da Toshiba, o TCx 300 foi 
criado com a compatibilidade em sua essência. Cada detalhe — até mesmo as travas 
das conexões — é projetado e otimizado para funcionar conjuntamente, como 
uma solução completa para lojas. Portanto, na hora de atualizar seus 
dispositivos, aplicativos e serviços de manutenção, o TCx 300 pode 
evoluir junto com seus negócios.  

Projetado para ser mais fácil de instalar, manter e gerenciar:  
• Acesso praticamente sem ferramentas aos componentes principais;
• Sensores para monitoramento proativo;
• Memória expansível até 64 GB;
• Recursos de segurança integrados que protegem contra vírus 

e  hackers, reduzindo o tempo crítico de indisponibilidade;
• Módulos de portas SurePorts substituíveis, que garantem que 

os varejistas possam integrar o TCx 300 com os equipamentos 
e aplicativos existentes — e atualizá-lo posteriormente;
• Várias portas de conexão: (2) portas USB-C;
• Disco rígido adicional opcional;

Também tornamos o sistema de PDV TCx 300 acessível para 
gerenciar e manter: 
• Como um sistema com baixa manutenção, que o leva a ter vida 

útil naturalmente mais longa e um melhor desempenho ao 
longo do tempo;
• Equipado com recursos de consciência do uso de energia, que 

ajudam a prolongar a vida útil do dispositivo e a economizar 
até 37%* em custos de energia; 
• Com o modo de suspensão profunda, que permite que o 

sistema opere com o mínimo de energia quando os caixas 
estiverem ociosos e que seja ativado em segundos quando seus 
funcionários estiverem prontos para atender um cliente; 
• Com componentes internos personalizáveis, que permitem 

escolhas flexíveis na configuração de hardware para atender às 
suas necessidades de varejo. 

*Com base em testes internos


