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Ponto de venda mais inteligente e compacto
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Uma excelente opção
Desempenho 40% melhor com a tecnologia de
baixo consumo de energia da Intel1
Os novos recursos incluem mais opções de
unidade de estado sólido (SSD) com potencial
para aumentar a confiabilidade
Design com economia de energia

O novo Toshiba TCx™300 oferece soluções mais inteligentes para
o varejista que precisa de um sistema de ponto de venda de alto
desempenho e baixo consumo de energia, com tamanho compacto
e o melhor custo-benefício. Agora com o potente e altamente estável
sistema operacional Toshiba 46902, o TCx™300 oferece altos níveis
de atendimento ao cliente para varejistas de qualquer porte.
Mais recursos onde mais importa
Quando a Toshiba apresenta um novo sistema de ponto de venda,
o PDV tem as funções de que nossos clientes mais precisam.
Atualmente, isso significa permitir que um varejista ofereça serviços
personalizados e interativos a partir de vários canais e dispositivos
no caixa de pagamento. O TCx™300 reúne grandes recursos que
energizam a experiência de compra para clientes e funcionários.

Tecnologias de última geração incluem o mesmo chip set do top da
linha SurePOS 700 — tudo para propiciar melhorias de desempenho
e otimizar as mais exigentes soluções de atendimento ao cliente, tudo
isso com um design compacto, ocupando pouco espaço no seu ponto
de venda. Com o sistema mais recente, os funcionários e compradores
têm o poder de interagir de novas maneiras e com uma ampla gama
de dispositivos, incluindo dispositivos móveis.
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Recursos gráficos superiores garantem que os aplicativos multimídia
respondam da melhor maneira possível, exibindo, por exemplo, vídeos
e promoções de terceiros em monitores voltados para os clientes.
A memória que pode ser expandida até 16 GB3 e os SurePorts
substituíveis significam que os varejistas podem usar os recursos
existentes e introduzir novos serviços e dispositivos de acordo com
a necessidade. Os recursos de segurança integrados ajudam a proteger
contra vírus e adulterações.

Dimensionado para qualquer ambiente de caixa
O TCx™300 incorpora grandes recursos em um pequeno espaço.
O TCx™300 tem cerca de 26 cm, ocupando pouco espaço no caixa;
com isso, o varejista pode expor mais produtos e impulsionar suas
vendas por impulso, aumentando sua receita. As saídas de ar foram
projetadas de maneira inteligente, promovendo o fluxo de ar que
mantém o terminal refrigerado e permitindo que ele seja colocado em
inúmeros locais, até mesmo em espaços apertados.

Custo menor onde é preciso
O Toshiba TCx™300 contribui para que os varejistas economizem
dinheiro onde é preciso — em longo prazo. Com tecnologia
ecologicamente correta que economiza energia e aumenta
a confiabilidade, o TCx™300 pode ajudar a diminuir as contas
de energia e oferecer uma vida útil longa. Deep sleep permite que
o terminal de ponto de venda fique em um estado de baixo consumo
quando as filas dos caixas estão ociosas e volte a funcionar normalmente
em questão de segundos, economizando até 47% de energia.4

Assim como todas as soluções de varejo da Toshiba, os sistemas e os
periféricos são testados, projetados e possuem coordenação por cores
para serem compatíveis. Cada detalhe — até mesmo a conexão com
travas — é projetado e otimizado para funcionar em conjunto como
uma solução completa para lojas. Portanto, não existe dúvida ao se
adicionar serviços e dispositivos.

Remote Management Agent pode ser ativado para automatizar o deep
sleep, permitindo o monitoramento do terminal a partir de um único
console na loja ou remotamente. Portanto, os técnicos têm acesso
rápido ao ponto de venda e aos dispositivos para atualizações de
software e de segurança e acompanhamento da integridade do sistema.
A facilidade de manutenção praticamente sem o uso de ferramentas
e o monitoramento remoto ajudam a manter os custos de manutenção
do ponto de venda baixos e as filas dos caixas andando.
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RECURSOS
1 Tamanho compacto e design distribuído
2 Processadores Intel® Celeron® G1820TE ou Core
i3TM 4330TE fornecem uma melhoria de até 40%
em desempenho
3 Fonte de alimentação 80 PLUS Gold
4 Até duas portas de vídeo podem ser usadas; escolha
entre duas DisplayPorts, uma VGA ou uma 2ª VGA
opcional. Duas portas podem ser usadas para
possibilitar vídeo duplo independente.
5 As opções de armazenamento incluem Disco
Rígido de 500 GB/64 GB/128 GB. Opções SSD
que podem ajudar a aumentar o desempenho,
a disponibilidade e a confiabilidade
6 A opção Deep Sleep e o gerenciamento de energia
integrado permitem que o PDV “cochile” e reduza
os custos de energia

9 Driver de sensor que permite monitoramento
proativo da integridade do sistema
10 As SurePorts selecionáveis e atualizáveis permitem
que os varejistas utilizem os dispositivos existentes
e conectem dispositivos de clientes ou funcionários
11 As saídas de ar frontais promovem o fluxo de ar
de frente para trás, mantendo o sistema refrigerado,
e ajudam a manter os sistemas em operação
12 Design reforçado para o varejo
13 Projetado para varejistas com componentes
desenvolvidos para trabalhar perfeitamente em
conjunto
14 Suporte a plataforma aberta e a vários sistemas
operacionais

7 Remote Management Agent

15 Manutenção e peças disponíveis por até sete anos
após a retirada do mercado

8 Acesso praticamente sem ferramentas aos
componentes principais

16 Teclado USB e PS/2 com 67 teclas, 67 teclas com
LCD, ANPOS e ANPOS compacto (todos opcionais)
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ESPECIFICAÇÕES
Toshiba TCx™300 — Uma visão rápida
Hardware

Modelos 360, E60, 36A, E6A, 370, E70, 37A, E7A

Processador

Intel Celeron G1820TE (360, 36A, E60, E6A)
Intel Core i3 4330TE (370, 37A, E70, E7A)

Opções de armazenamento
Unidade de Disco Rígido

500 GB (opção de upgrade no E60, E6A, E70, E7A)

SSD

Uma ou duas de 64 GB ou 128 GB
(64 GB padrão, upgrade de 128 GB disponível no E60, E6A, E70, E7A)

Memória*

2 GB DDR3 (4 GB no E60, E6A, E70, E7A)
Expansível para 16 GB em todos os modelos

Conectividade
Toshiba SurePorts

Consulte a tabela Toshiba SurePorts para obter uma descrição completa e opções
de conectividade.

Portas PC USB

2 USB 2.0 (trás), 1 USB 3.0 (trás), 1 (frente)

Portas RS-232

2

Opções de portas RS-232 com
alimentação

1 (9 pinos) (opcional)
Consulte a tabela Toshiba SurePorts para ver mais opções

Gaveta de dinheiro

1

Teclado/mouse PS/2

1/1

Ethernet RJ45

10/100/1000

Vídeo

2 DisplayPorts, 1 VGA padrão, 2ª VGA opcional

Entrada de áudio, microfone,
saída de áudio

Traseira

Dimensões (L×P×A)

245 mm × 277 mm × 90 mm (9,6” × 10,9” × 3,5”)

Peso

4,0 kg

Consumo de energia

Fonte de alimentação 80 + Gold Efficient

Periféricos opcionais
Monitores

Solução Toshiba TCx™Display, solução Toshiba SurePoint™, monitores com
11 caracteres distribuídos (AP somente), monitores com 40 caracteres distribuídos,
monitores gráfico com caracteres distribuídos

Impressoras†

Impressoras Toshiba SureMark™, impressoras fiscais (solicite detalhes ao seu
representante local)

Teclados

Teclados modulares USB e PS/2 (ANPOS, CANPOS, 67 teclas e 67 teclas com LCD)

Gavetas de dinheiro

Compacta, econômica (AP somente), tamanho completo, tampa flip-top

Software
Sistemas operacionais
suportados‡

Toshiba 4690 versão 6.5 Enhanced até 1º trim. de 2016
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (opção de pré-carregamento Exx)
Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (opção de pré-carregamento de 64 bits Exx)
Microsoft Windows 7 Professional* (opção de pré-carregamento de 64 bits Exx)
Microsoft Windows 7 Ultimate*
Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits)
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits)
Microsoft Windows 10 Professional (64 bits) até o final do ano
*32 bits e 64 bits suportados
SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 com Service Pack 3 (chegando em 2016)
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop com Service Pack 3 (chegando em 2016)
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Toshiba TCx™300 — Uma visão rápida
Drivers compatíveis

UPOS 1.14.0 ou posterior (inclui OPOS e JavaPOS)

Ferramentas de gerenciamento

IBM Director, Toshiba Remote Management Agent

Padrões da Indústria
Gerenciamento de sistema

SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management

Gerenciamento de energia§

Automação de Deep Sleep, ACPI

Serviços
Garantia limitada**

1 ano de garantia On-Site

ServicePac®

Um ou dois anos estão disponíveis através do TCxCare (consulte seu representante
de Vendas TGCS)

Vida útil

Até sete anos após a retirada do mercado

Suporte técnico

††

Suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana (durante o período de
garantia, os prazos para resposta podem variar; alguns feriados podem ser
excluídos) e ajuda pela web. Tanto o serviço no local quanto a assistência técnica
estão disponíveis.

Toshiba SurePorts

USB 24 V

USB 12 V

Combinação RS-232/
USB com alimentação
(padrão)

1

1

USB com alimentação
total (opção)

1
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*
†
‡

§
**

††

RS-232 com alimentação
(9 pinos)
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Memória compatível com sistema e vídeo. A memória do sistema acessível é a memória total instalada menos a quantidade definida para vídeo.
Nem todos os periféricos estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o representante Toshiba local para obter detalhes.
Microsoft Embedded pré-carregado padrão em E60, E6A, E70, E7A. Em outros modelos, um sistema operacional não está incluído, mas pode ser
adquirido separadamente.
A funcionalidade de gerenciamento de energia depende do dispositivo.
Os termos podem variar de acordo com o país. Para obter uma cópia dos termos e condições da Declaração de Garantia Limitada da Toshiba,
consulte seu representante ou revendedor Toshiba.
Os prazos para resposta técnica podem variar.
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FALE CONOSCO PARA
OBTER ASSISTÊNCIA
DE VENDAS
Para obter mais informações, entre em contato conosco
hoje mesmo
Entre em contato com seu representante de vendas Toshiba e descubra
como o TCxTM300 pode criar uma experiência de compra melhor para
seus clientes e uma operação mais inteligente para o seu negócio.

1 Comparação de desempenho com o modelo 350 anterior.

Acesse nosso site e obtenha mais informações:
www.toshibacommerce.com

4 A ativação do sono profundo por 12 horas deverá
economizar um adicional de 47%.

2 Disponível com recurso NVRAM nos modelos 360, 36A,
370, 37A
3 MB/GB equivale a um milhão/bilhão de bytes ao se referir
à capacidade de armazenamento; a acessibilidade pode ser
menor.

Além disso, a Toshiba Global Commerce Solutions pode ajudar os
clientes com crédito a adquirir as soluções de que a sua empresa precisa,
com a melhor estratégia e o melhor custo-benefício possíveis, através
de nosso parceiro de financiamento global.
Together Commerce
Together Commerce é a visão da Toshiba para o novo futuro do varejo,
em que os varejistas adaptam suas estratégias, lojas e tecnologias para
interagir com os clientes ao longo de todo o processo de compra, de
uma forma prática e transparente. Essa abordagem colaborativa
permite que varejistas e clientes estabeleçam uma relação comercial que
é gratificante para ambos — TOGETHER.
Confie na experiência de varejo da Toshiba
Como o maior fornecedor mundial de soluções integradas para o
varejo, a Toshiba Global Commerce Solutions oferece soluções
completas para caixas, interações do consumidor e operações de varejo,
que abrem novas e incríveis possibilidades para nossos clientes e
consumidores de todos os lugares.
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