
Ustawna platforma wszechstronnego systemu kasowego

Doskonała wydajność systemów kasowych dzięki 
niezawodności i elastyczności wszechstronnego 
rozwiązania kasowego
Zmieniające się środowisko sklepów detalicznych  
i szybko zmieniające się oczekiwania klientów oznaczają, 
że sklepy detaliczne muszą stale dostosowywać się, by 
poprawiać doświadczenia klientów. Uniwersalna platforma 
kasowa TCx™ 800 to najnowsza innowacja handlową 
firmy Toshiba, umożliwiająca pracownikom zapewnienie 
szybszej i przyjemniejszej obsługi kupujących. Jako w 
pełni funkcjonalny system kasowy, kiosk lub urządzenie 
do samoobsługi, platforma kasowa TCx 800 łączy w sobie 
zarówno solidną wydajność, jak i wyjątkową niezawodność. 
Ten kompleksowy system to inteligentne zintegrowane 
urządzenie, który można umieścić w dowolnym miejscu  
w sklepie i wspomagać zmieniające się potrzeby biznesowe.

Mając platformę kasową TCx 800 można wzbogacić swoją 
infrastrukturę sklepową, łącząc platformę z innymi produktami 
Toshiby, w tym z systemem optymalizacji sprzedaży 
detalicznej TCx Sky i rodziną drukarek branżowych TCx, w celu 
stworzenia kompleksowego rozwiązania, zapewniającego 
szybkość, bezpieczeństwo i elastyczność,  tak potrzebnych do 
tworzenia przyjemnego środowiska zakupów, które zapewnią 
klientom powody do powrotów.
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Inteligentna konstrukcja
Zunifikowane rozwiązanie, jakim jest platforma kasowa TCx 
800, to największa elastyczność, niezbędna w ograniczonych 
przestrzeniach handlowych
• Możliwość regulacji w wielu położeniach od nachylenia 

pod kątem 90 stopni do umieszczenia w położeniu 
poziomym – zależnie od potrzeb sklepu
• Elastyczne zestawienia z trzema wielodotykowymi 

ekranami sterowanymi gestami, o przekątnej od 15 cali 
(4:3) i dwoma opcjami ekranu panoramicznego 15,6” (16:9) 
lub 18,5” (16:9)
• Rozbudowane porty akcesoriów umożliwiają podłączenie 

do głowicy systemu wielu urządzeń natywnych, 
wbudowanych w stojak stołowy lub w koncentratorze 
USB-C dla akcesoriów dodatkowych
• Porty USB 2.0, USB 3.0 i USB-C umożliwiające montaż 

urządzeń wejścia/wyjścia w celu dostosowania wyglądu i 
funkcji do potrzeb sklepu
• Dostępne są podłączenia wybieralne i stałe

Solidna wydajność i niezawodność
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania, 
zasilania i technologii mobilnych, platforma kasowa TCx 800 
spełnia najostrzejsze normy.
• Procesory – Intel 7th Generation uSeries 

– Celeron 3965U
– Core i5- 7300U
– Core i7- 7600U
• Pamięć – 4 GB w standardzie, możliwość rozbudowy  

do 32 GB
• Otwarty system obsługujący TCx Sky v1.1.01, Windows 10 

IoT CBB, Windows 10 IoT LTSB 2016, z możliwością obsługi 
w systemie Linux Kernel 4.4 (wymaga portowania  
tylnego procesora)
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Sprzedawcy detaliczni
Zapewnia swobodny 
wybór urządzenie kasowe, 
kiosk lub z możliwością 
samoobsługi przez klienta, 
zależnie od ilości wolnego 
miejsca w sklepie

Współpracownicy
Zapewnia znajomy interfejs 
dla współpracowników, 
możliwość sterowania 
gestem w celu poprawy 
jakości użytkowania  
i produktywności

Klienci
Umożliwia szybszą 
obsługę klientów 
przy kasie dzięki 
szybciej działającej 
i niezawodnej 
platformie.

Platformę TCx 800 możną doskonale dostosować do 
ilości dostępnego miejsca 


