Ponto de Venda
Toshiba D10
Solução compacta, Grande desempenho
Os varejistas procuram aprimorar seus ambientes de loja
com sistemas confiáveis de ponto de venda (PDV) que
lhes permitam oferecer o melhor serviço possível a seus
clientes. O novo PDV Toshiba D10 é otimizado para o
varejo e oferece uma solução compacta e sofisticada, com
a funcionalidade certa, a um preço justo para pequenas
empresas e varejistas estabelecidos que buscam um sistema
de PDV elegante e acessível.

O design pequeno e elegante do PDV Toshiba D10
otimiza o espaço no varejo, ajustando-se facilmente aos
menores espaços em balcão de checkout. Em áreas com
mais limitações de espaço disponível, o PDV Toshiba
D10 pode ser posicionado lateralmente e encaixado em
uma prateleira, sem comprometer a funcionalidade ou a
qualidade, oferecendo ainda a capacidade de conectá-lo a
uma gama completa de dispositivos periféricos, fazendo
desta uma solução de PDV completa e ideal para seus
negócios.
Vendido exclusivamente por Parceiros Comerciais
autorizados da Toshiba Global Commerce Solutions.

TOSHIBA D10

2

FORNECENDO GRANDE FUNCIONALIDADE EM
UMA SOLUÇÃO COMPACTA E ELEGANTE
Desempenho substancial e fácil manutenção

Impacto operacional

Os varejistas não devem comprometer o desempenho do
PDV para atender a um requisito de espaço. O sistema de
PDV Toshiba D10 possui um processador AMD projetado
especificamente para atender aos requisitos de uma ampla
gama de aplicativos integrados e fornece desempenho
líder do setor com atributos de baixo consumo de energia.
O design simples e durável do Toshiba D10 facilita a
instalação e a manutenção, incluindo um conjunto de
painel frontal em peça única, design simples de LENS
para indicadores de LED, opções de conectividade fixa e
gerenciamento de energia integrado.

O Toshiba D10 é uma plataforma aberta com amplo
suporte a sistemas operacionais, além de gerenciamento
de energia integrado para ajudar a economizar energia
e reduzir os custos operacionais. Ele ajuda pequenas
startups e varejistas estabelecidos a implementar uma
solução compacta e sofisticada, que inclui grandes recursos
projetados para suportar a funcionalidade, o estilo e a
versatilidade que o ambiente de varejo atual exige, além de
fornecer experiências aprimoradas a clientes e funcionários
durante o processo.

Varejistas
Ajuda a reduzir o custo
inicial de investimento
e a aumentar a receita
por metro quadrado,
maximizando o uso do
espaço no chão de lojas
de varejo.
Configuração e especificações:
• AMD GX-218GL
Processador
• 4 GB de memória (2 slots DIMM)
• SSD de 64 GB
• (1) porta USB com alimentação 24 V
• (1) porta USB com alimentação 12 V
• (4) portas RS232 com alimentação

Funcionários
Permitequeosfuncionários
ofereçam serviços
de pagamento sem
complicação e um melhor
atendimento ao cliente em
um espaço menor.

• (1) porta de gaveta de dinheiro
• Portas USB (2x 2.0, 1x 3.0)
• (1) porta de áudio de 3,5 mm
• (2) vídeo (1x VGA, 1x
DisplayPort)
• Fonte de alimentação — interna
• Dimensões: 265 mm x
277 mm x 90 mm (LxPxA)

Clientes
Aumentaoespaçona
loja para a promoção
de produtos para os
clientes, ao mesmo
tempo que permite
uma experiência de
pagamentoconfiável.

Suporte a sistemas operacionais:
• Windows Embedded 7/Win7, 32 bits
e 64 bits
• Microsoft Windows 10 Pro (64 bits)
• Microsoft Windows 10 IoT (64 bits)
• Ubuntu Linux v17.04 ou superior
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