TCx™ 700
Renovado e revigorado – por dentro e por fora

Toshiba

TCx™700

Nosso PDV mais conhecido no mercado recebe
uma transformação visual por dentro e por fora.
• Diga adeus a limitações de tecnologia—

tecnologias avançadas processam operações
de loja mais rápido do que nunca

• Ótimo visual e funcionamento, com diversas
opções de cores

• Novos recursos inteligentes—selecione apenas
as opções que atendem às suas necessidades

• Um potente PDV, com confiabilidade

e desempenho líderes do setor para você
obter o maior retorno do seu investimento

O ponto de venda (PDV) Toshiba TCx™ 700 eleva o desempenho,
a eficiência e a interface do usuário a um novo patamar. O sistema tem
tecnologia avançada, maior eficiência e confiabilidade e um design
modular e atualizado. O TCx™ 700 também tem uma melhora de
desempenho de até 30%, com processamento mais rápido e mais
opções de armazenamento para as aplicações mais exigentes.
A rede de alta velocidade permite que consumidores e funcionários
acessem ofertas de vários canais rapidamente. Conexões para até três
monitores de vídeo com gráficos superiores ajudam a proporcionar uma
experiência envolvente e interativa ao cliente. O TCx™ 700 continua
sendo o melhor sistema de PDV para o ambiente varejista moderno.
O TCx™ 700 ajuda os varejistas a proporcionar relações de marca mais
profundas e uma melhor experiência para o comprador.
A família de soluções Together Commerce™ Experience da Toshiba
continua crescendo com a recém-projetada Série TCx™ 700
(anteriormente chamada de SurePos 700). Nossas equipes de
engenharia e design receberam a tarefa de desenvolver, avançar
e aprimorar nosso produto central SurePos 700, líder do setor,
elevando-o ao próximo patamar. O resultado: Uma solução de ponto
de venda incrivelmente inovadora e poderosa, pronta para o comércio
da próxima geração. O sistema 700, o carro-chefe no qual os varejistas
passaram a confiar, foi repensado com design moderno e nova
tecnologia, ainda mantendo intacta sua lendária confiabilidade.
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Por dentro, o Toshiba TCx™ 700 tem toda a potência de que você
precisa para as aplicações atuais. Além disso, ele é construído “pronto
para o futuro”, para que seu empreendimento possa se adaptar,
se estender e crescer com segurança e sem problemas. O design
modular conversível e a plataforma baseada em padrões tornam
o TCx™ 700 flexível e facilmente atualizável. A robusta construção
para o varejo da Toshiba garante uma vida útil de mais de 7 anos,
com alta disponibilidade e confiabilidade de longo prazo mesmo
em condições severas.
A tecnologia inovadora e otimizada para o varejo torna o TCx™ 700
mais valioso do que nunca para os varejistas. Com a opção de
processamento Intel Core i3 de próxima geração, opções de memória
expansível até 32 GB e opções de HD ou SSD, o TCx™ 700 oferece
até 30% mais potência de desempenho, processamento mais rápido
e capacidade de armazenamento extra para atender aos mais exigentes
aplicativos corporativos e de atendimento ao consumidor. A rede de
alta velocidade permite que compradores e funcionários acessem
ofertas rapidamente em vários canais. O suporte para dois monitores
com gráficos superiores ajuda a proporcionar uma experiência
envolvente e interativa ao cliente.

• Praticamente livre de uso de ferramentas e a função “Deep Sleep”
racionalizam e reduzem os custos de manutenção

• Novo, o modelo foi especialmente desenhado para permitir diversas
opções de posicionamento.

• A memória que pode ser expandida até 32 GB se adapta aos
requisitos de negócios em constante mudança

TCx™700

Mantenha seu sistema em funcionamento
• O recurso “Deep Sleep” economiza até 47% de energia e otimiza
o tempo dos funcionários.
• Diagnostique e corrija problemas proativamente com luzes de
informação e mensagens de inicialização.
• Forneça serviço confiável nos ambientes mais severos e rigorosos
com sistemas feitos com robustez para o varejo.
• Reduza os custos de manutenção com um design que praticamente
dispensa ferramentas.
• Possibilite monitoramento e manutenção proativos com o Agente
de Gerenciamento Remoto.
Projetado para tornar seus negócios mais eficientes
• Com um novo e discreto perfil, o TCx™ 700 pode ser posicionado
em mais locais, enquanto a eficiência energética é melhorada em
até 50%.
• Coloque o sistema debaixo de bancadas ou em espaços apertados
da loja — o TCx™ 700 tem dutos de ventilação discretos para
impedir o superaquecimento.
• Maximize a disponibilidade e a capacidade de uso com acesso
frontal seguro e fácil aos componentes internos que praticamente
dispensa ferramentas.
• Seu ciclo de vida de até 7 anos e sua tecnologia altamente
dimensionável que se integra aos sistemas existentes possibilitam
aos varejistas utilizar ao máximo seu TCx™ 700 agora e no futuro.
Transforme o ponto de venda em uma vantagem que
integra e engloba canais
Os modelos da série Toshiba TCx™700, combinados com software,
sistemas e recursos de integração e gerenciamento de dados da Toshiba,
líderes no setor, elevam as soluções de loja a novos patamares de
potência.
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RECURSOS
1 Ilustração: TCx™ 786 com display TCx™, impressora
de estação dupla SureMark, teclado de 67 teclas
com LCD
2 Crie novas combinações com as opções de
cores, cor do PDV: Preto Raven com opção de
detalhes Cinza-Ferro ou Branco-Pérola. Escolha
as configurações distribuídas ou integradas com
periféricos da mesma cor (tudo opcional)
3 As tecnologias Intel de próxima geração oferecem
potência a aplicativos de loja agora e no futuro
4 “Deep Sleep” fácil de despertar permite que o PDV
“cochile” e reduza os custos de energia
5 O design que praticamente dispensa ferramentas
e o acesso frontal a todos os componentes ajudam
a reduzir o tempo e os custos de manutenção
6 As opções de SSD e memória expansível até
16 GB ou 32 GB permitem adaptação a requisitos
de negócios em constante mudança e ajudam
a acelerar o desempenho

7 Novos displays 2x20 disponíveis com design e cores
atualizados (opcionais)
8 Dutos frontais promovem o fluxo de ar e minimizam
o número de peças móveis para reduzir o calor
e ajudar a manter os sistemas em funcionamento
9 A nova gaveta de caixa em Preto Raven disponível
em USB ou SDL complementa o novo design de
tampa e cria um visual sofisticado quando usada
para integração (opcional)
10 As luzes de informação e mensagens de falha
monitoram proativamente o status do sistema
e ajudam a evitar paralisações
11 Teclado USB e PS/2 com 67 teclas, 67 teclas com
LCD, ANPOS e Compact ANPOS (todos opcionais)
12 As SurePorts selecionáveis e atualizáveis permitem
que os varejistas utilizem dispositivos existentes
e conectem dispositivos de clientes ou funcionários
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ESPECIFICAÇÕES
Requisitos técnicos do Toshiba TCx700
Nome do produto

TCx 740

TCx 780

Número do modelo

4900-746, E46, C46

4900-786, E86, C86

Processador

Intel Celeron G1820TE

Intel Celeron G1820 ou Intel Core i3 4330
ou Intel Core i5 (configurações limitadas
chegando em 2016)

Unidade de disco
rígido (HD)*

Opção de 500 GB
(opção de upgrade no E46, padrão no C46)

Opção de 500 GB
(opção de upgrade no E86, padrão no C86)

SSD

Opção de 64 GB ou de 128 GB
(64 GB padrão, upgrade para 128 GB
disponível no E46, upgrades disponíveis
no C46)

Opção de 64 GB ou de 128 GB
(64 GB padrão, upgrade para 128 GB
disponível no E86, upgrades disponíveis
no C86)

Capacidade de memória†

2 GB (4 GB no E46, C46;16 GB máx.)

4 GB (32 GB máx.)

Memória de vídeo

256 MB (máx.) (compartilhada com a memória do sistema)

Opções da placa Riser

Riser básica fornece 2x slots PCI Express
Riser Plus fornece 2x slots PCI Express e 128K de NVRAM
(necessário ter a Riser Plus para suporte 4690)

Segundo HD

Opção de upgrade em campo
2o HD de 500 GB ou SSD de 64 GB ou SSD de 128 GB;
instalações disponíveis no C46, C86 (a 2ª unidade precisa ser do mesmo tipo de mídia
da 1ª)

Gravador de DVD

Opção interna (padrão no C46, C86)

Bateria de reserva

UPS interno (apenas com tampa larga tradicional de ferro)

Toshiba SurePorts

Consulte o gráfico “Toshiba SurePorts” para opções de conectividade. Os modelos de
controlador C46 e C86 não incluem SurePorts.

Opção de portas frontais 1 porta USB 12 V, 1 entrada para fone de ouvido
Portas traseiras

2 PC USB 2.0, 1 PC USB 3.0, 2 RS-232, 1 teclado PS/2, 1 mouse PS/2, entrada de
microfone/saída de linha de áudio, 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000, 2 DisplayPorts, 1 VGA

Opções de portas
traseiras adicionais

1x VGA
2x RS-232, necessário ter Riser Plus, portas instaladas no slot PCI

Gerenciamento
de sistemas

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

Gerenciamento
de energia‡

Função de Deep Sleep, ACPI
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Requisitos técnicos do Toshiba TCx700
Dimensões (LxPxA)

TCx Estreito 320 mm x 444 mm x 102 mm (12,6” x 17,48” x 4,04”)
TCx Largo 442 mm x 424 mm x 105 mm (17,4” x 16,69” x 4,13”)
Cobertura de cabo do TCx adiciona 51 mm (2”) à profundidade
Tradicional Largo 435 × 475 × 117,3 mm (17,1” × 18,7” × 4,62”)

Peso

TCx Estreito 10,3 kg (22,7 lb), TCx Largo 12,2 kg (26,9 lb)
Tradicional Largo: 12,3 kg (27,1 lb); Largo com UPS: 16,7 kg (36,8 lb)

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação universal com comutação 80 + Platinum (47 a 63 Hz), 90 W típico/
250 W máximo

Sistemas operacionais
suportados§

Toshiba 4690 OS, V6.5 Enhanced (em 1H2016)
Microsoft Windows POSReady 2009
Microsoft Windows POSReady 7 (64 bits* e 32 bits)
Microsoft Windows 7 Professional (64 bits* e 32 bits) ou 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
SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 chegando em 2016
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 chegando em 2016
Windows® 10 IoT Enterprise 2015 LTSB for Retail or Thin Clients (opção de pré-carregamento
E46, E86)

Drivers compatíveis

UPOS 1.14.0 ou posterior (inclui OPOS, JavaPOS)

Aplicativos suportados

Toshiba SurePOS ACE; Toshiba General Sales Application; Toshiba 4680 - 4690 Supermarket
Application; aplicativos Toshiba personalizados; soluções de software de Parceiros de
Negócios Toshiba

Ferramentas de
gerenciamento

Toshiba Remote Management Agent; IBM Director

Garantia limitada**

Um ano de serviço no local. Extensão de serviço disponível pelo TCxCare.

Suporte técnico††

Ajuda Techline via web

Disponibilidade de
serviços

Até sete anos após a retirada do mercado

*
†
‡
§

**

††

MB/GB equivale a um milhão/bilhão de bytes no que se refere à capacidade de armazenamento; a acessibilidade pode ser menor.
A memória suporta o sistema e o vídeo. A memória do sistema acessível é a memória total instalada menos a quantidade definida para vídeo
A funcionalidade de gerenciamento de energia depende do dispositivo
Microsoft Embedded pré-carregado padrão em E45, E85. Em outros modelos, um sistema operacional não está incluído, mas pode ser adquirido
separadamente.
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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SurePorts

Fila inferior

Fila superior opcional

Opções de Riser
básica

Riser Plus

Gaveta de dinheiro

0 ou 2

2

USB 2.0 com
alimentação (12 V)

4 ou 3

2

USB 2.0 com
alimentação (24 V)

1

1

Riser básica ou
Plus USB com
alimentação

Somente Riser
Plus
RS-485

5

Porta 5 RS-485 teclado

1

Porta 4 RS-485 monitor
do cliente

1

Porta 7 RS-485
impressora‡‡

1

Porta 9 RS-485
monitor/scanner
do cliente

Somente Riser
Plus
RS-232

1

1

3 (15 pinos ou
9 pinos)

RS-232 com alimentação
(12 V ou 5 V)

Opções de periféricos***
Monitores

Monitor Toshiba Display TCx, Toshiba SurePoint™ (com toque/sem toque), USB, RS-485
e RS-232 de 40 caracteres e caracteres/gráficos

Impressoras

Impressoras Toshiba SureMark™, impressora Toshiba 4689-TD5 SurePOS, impressoras
fiscais Toshiba

Teclados

Modular USB e PS/2 com 67 teclas, ANPOS e Compact ANPOS

Gavetas de dinheiro

Tamanho integral, compactas e tampa flip-top

Bandejas de integração

Bandejas de unidade de sistema, de mesa e inclinadas para gaveta de dinheiro

‡‡
***

Uma única impressora de PDV pode estar conectada e em operação, 24V disponível no Japão
Nem todos os periféricos estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o representante Toshiba local para obter detalhes

7

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 TCx™ 700 pode criar uma experiência de compra melhor para
seus clientes e uma operação mais inteligente para o seu negócio.

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

1 Os novos modelos Toshiba TCx™ 700 oferecem uma redução
de 50% no consumo máximo de energia em comparação
com determinados modelos anteriores. A ativação da função
“Deep Sleep” por 12 horas deverá economizar um adicional
de 47%. Fonte: http://www.toshibagcs.com/news/why/
ecofriendly/index.html
2 Os novos modelos Toshiba TCx™ 700 oferecem até 30%
mais desempenho em comparação com determinados
modelos anteriores disponíveis.

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
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.

TCx™ 700
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