Toshiba T10
Plataforma
All-in-One
Mix perfeito de Valor e Performance
Atingir o Brilliant Commerce com uma Plataforma
All-in-One
O cenário do varejo está evoluindo rapidamente, exigindo
que a tecnologia se transforme no mesmo ritmo. Os varejistas
estão constantemente buscando novas maneiras de atender
às expectativas de seus clientes, com produtos e serviços que
otimizam as operações e capacitam os funcionários das lojas.
É por isso que o Toshiba T10 All-in-One é otimizado para o
varejo. Projetado para ser ágil, flexível e confiável, esse sistema
de PDV pode ser dimensionado à medida que as demandas
dos varejistas e dos consumidores mudam. O resultado final é
uma combinação perfeita de valor, desempenho e estilo para
empresas.

O Toshiba T10 foi cuidadosamente elaborado com os recursos
de que você precisa e é projetado para a maneira como você
trabalha. O design compacto exclusivo do Toshiba T10 All-InOne encaixa-se facilmente nos mais diversos espaços do ponto
de venda. O monitor principal pode ser ajustado e dobrado de
forma fácil e prática, para que possa ser usado como kiosk de
auto-atendimento, um assistente de vendas virtual, embutido
no balcão ou até mesmo preso na parede. A opção de duas
telas permite que você personalize as informações que são
compartilhadas com o cliente, transformando sua loja de
varejo em uma experiência de varejo.
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DESEMPENHO E CONFIABILIDADE A UM
PREÇO ACESSÍVEL
Varejistas
Atualize a tecnologia
conforme ela muda,
diminuindo seu custo
de propriedade.

Associados
Alto desempenho permite
que os associados forneçam
experiências confiáveis no
checkout.

Desempenho Garantido!
O Toshiba T10 foi projetado para oferecer o desempenho que
você precisa para manter seus negócios funcionando. Com
um processador Quad-Core Intel® e suporte para sistemas
operacionais padrão do setor, você terá a possibilidade de atender
e superar os requisitos de compatibilidade e processamento de
multimídia dos principais aplicativos incorporados e soluções
de parceiros. À medida que sua empresa cresce, aumenta sua
necessidade de acompanhar os concorrentes, implementando a
mais nova e mais poderosa tecnologia do mercado. O Toshiba
T10 possui uma placa de sistema modular que pode ser atualizada
no futuro, à medida que o panorama da tecnologia muda, por
isso não há necessidade de copiar e substituir todo o seu sistema
de PDV apenas para acompanhar as últimas tendências. O
Toshiba T10 também vem equipado com portas PDV dedicadas,
incluindo USB e RS232, que permitem conectar os periféricos
que você precisa. Isso faz do Toshiba T10 uma solução completa
de PDV de varejo que fornece desempenho de hardware de
primeira qualidade a um preço acessível.

Clientes
Envolve os clientes com
vários recursos que
proporcionam uma
agradável experiência
na loja.

Impacto operacional e confiabilidade
O Toshiba T10 é bastante adequado para atender aos requisitos
de estética e durabilidade de aplicações de frente de loja,
back-office, quiosque e até mesmo fora da loja. A tela de
toque capacitiva projetada do Toshiba T10 é mais resistente
a arranhões, a elementos contaminantes de superfície e
a líquidos. Por fim, ele foi projetado para ser usado nos
ambientes de varejo e hotelaria mais extremos. O Toshiba T10
foi feito especificamente para permitir uma instalação mais
rápida e facilidade de acesso para manutenções rápidas na
loja,* resultando em um impacto operacional positivo e menor
custo total de propriedade.
* Opções Limited Care Flex estão disponíveis, entre em contato com
o seu representante de vendas da Toshiba para obter mais detalhes
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