
Kompaktowe rozwiązanie, duża wydajność

Doskonała wydajność systemów kasowych dzięki 
niewielkiemu sprzętowi 

Sprzedawcy detaliczni pragną udoskonalać działanie 
sklepów stosując niezawodne systemy kasowe (Point-of-
Sale), dzięki którym klienci otrzymają najlepszą możliwą 
obsługę. Ale zadowalające doświadczenie kleintów wiąże 
się z zaspokojeniem wyjątkowych potrzeb poszczególnych 
sprzedawców. Zoptymalizowany pod kątem handlu 
detalicznego system kasowy Toshiba D10 to eleganckie, 
kompaktowe rozwiązanie z odpowiednią funkcjonalnością 
w dobrej cenie dla małych firm i uznanych detalistów, 
którzy poszukują niedrogiego, stylowego systemu POS.

Niewielka, elegancka stylistyka systemu kasowego Toshiba 
D10 zajmuje niewielką przestrzeń handlową, z łatwością 
mieszcząc się w niewielkiej przestrzeni na ladzie. W takich 
miejscach system kasowy Toshiba D10 można położyć 
na boku i wsunąć na półkę i taka adaptacja ie zmniejsza 
funkcjonalności i jakości sprzętu, a jednocześnie można 
go podłączyć do wielu urządzeń peryferyjnych, dzięki 
czemu jest to kompletne rozwiązanie kasowe, odpowiednie 
do każdego sklepu. 

Dostępny na wybranych rynkach*, wyłącznie od 
autoryzowanego partnera handlowego Toshiba Global 
Commerce Solutions.

Toshiba D10   
System kasowy
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Konfiguracja i specyfikacje:
• AMD GX-218GL  
    Terminale IBM SurePOS 

100 Express — krótka 
charakterystyka
•  Pamięć 4 GB (2 gniazda 

DIMM)
•  64 GB, dysk SSD
• (1) Port USB, 24 V
• (1) Port USB, 12V
• (4) Zasilane porty RS232

•  (1) Port dla szuflady na 
gotówkę
•  Porty USB (2 x 2.0, 1 x 3.0)
• (1) Port audio 3,5 mm
•  (2) Karta wideo (1 x VGA, 

1 x DisplayPort)
• Moc – wewnętrzna
•  Wymiary: 265 mm x 

277 mm x 90 mm (szer. x 
gł. x wys.)

DUŻA FUNKCJONALNOŚĆ W KOMPAKTOWYM, 
ELEGANCKIM ROZWIĄZANIU
Ogromna wydajność i łatwość konserwacji

Mając ograniczone przestrzenie na systemy kasowe, 
sprzedawcy detaliczni nie powinni ustępować i zadowalać 
się ich mniejszą wydajnością. System kasowy Toshiba D10 
ma procesor AMD, który ma sprostać wymaganiom wielu 
różnych wbudowanych aplikacji. System ten zapewnia 
czołową w branży wydajność przy niskim poborze mocy. 
Prosta, ale trwała konstrukcja systemu Toshiba D10 
z jednoczęściowym zespołem przedniej obejmy, prostą 
konstrukcją OBIEKTYWÓW dla wskaźników LED, 
opcjami stałej łączności i wbudowanego zarządzania 
zasilaniem ułatwia instalację i konserwację. System kasowy 
Toshiba D10 nie tylko wygląda dobrze, ale jest także mniej 
szkodliwy dla środowiska i obniża koszty operacyjne.

Skutki operacyjne

Toshiba D10 to otwarta platforma z ogromnym 
wykorzystaniem systemu operacyjnego i wbudowanym 
zarządzaniem energią umożliwiającym oszczędzanie energii 
i obniżanie kosztów operacyjnych. Pomaga małym start-
upom i uznanym detalistom wdrażać eleganckie, kompaktowe 
rozwiązanie z dużymi funkcjami  zaprojektowanymi z myślą 
o funkcjonalności, stylu i wszechstronności wymaganej 
przez współczesne środowisko sklepów detalicznych oraz 
pomagające w poprawie doświadczeń klientów i pracowników 
w tym procesie.

Sprzedawcy detaliczni
Pomaga obniżyć 
początkowy koszt 
inwestycji i zwiększyć 
dochód na stopę 
kwadratową, 
maksymalizując 
wykorzystanie powierzchni 
sklepu detalicznego.

Obsługiwane systemy operacyjne:
• Windows Embedded 7 / Win7 32-bitowy i 64-bitowy
• Microsoft Windows 10 Pro (64-bitowy)
• Microsoft Windows 10 IoT (64-bitowy)
• Ubuntu Linux v17.04 lub nowszy

Współpracownicy
Umożliwia 
współpracownikom 
zapewnienie bezbłędnego 
finalizowania transakcji 
i lepszej obsługi klienta 
przy mniejszych skutkach 
dla środowiska.

Klienci
Zwiększa przestrzeń 
sklepu, dzięki 
czemu można ją 
wykorzystywać na 
promocję produktów 
i jednocześnie 
zapewnia niezawodne 
działanie kas.


