TCx™ Çift
İstasyonlu
POS Yazıcısı
Perakende Satış için Tasarlanmıştır
Yazıcı çözümlerinde bir lider olan Toshiba Global
Commerce Solutions olarak, Fiş/Fatura yazıcılarının POS
sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Çok
çeşitli perakende ortamlarında kolay sistem yönetimi,
verimlilik ve güvenilirlik sunmak amacıyla perakende satış
için tasarlanan POS yazıcılarını geliştirmede kapsamlı bir
deneyime sahibiz.
406 mm/sn baskı hızına sahip yeni TCx™ Çift İstasyonlu
yazıcı artık daha da hızlı ve tüm işlemlerde beklentilerinizi
aşacak. Böylece perakende satış noktalarında daha
az zaman harcayacaksınız. TCx Çift İstasyonlu yazıcı,
Toshiba'dan beklediğiniz perakende sektörünün
ihtiyaçlarına özel dayanıklılıkta üretilmiş ve mağazadaki
ana işlem noktalarınıza güvenebilmeniz için güvenliği ilk
sırada tutarak geliştirilmiştir.

TCx™ Dual Station Yazıcı
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Performans için Tasarlandı

Güvenilirlik için Tasarlandı

TCx Çift İstasyonlu yazıcı, POS'un çalışma süresini en yüksek
seviyede tutmak için en üst düzeyde yazıcı performansı
ve uzaktan yönetim özelliğine sahiptir. Artırılmış verimlilik
için tasarlanan, doğaya minimum zarar veren, kompakt
bir yapıdadır. Toshiba; platformlarınızın sistem durumu
hakkında size daha fazla bilgi sağlayan güçlü sistem yönetim
araçlarıyla birlikte, günümüzün endüstri standardı olan en
popüler POS işletim sistemleri ile yazıcılarımızı daha kolay
yapılandırılabilir, kurulabilir ve yönetilebilir hale getirmiştir.

Her perakendecinin satış noktası donanımları arasında
bir POS yazıcısına ihtiyacı vardır ve hiçbir perakendeci
ekipman konusunda endişe yaşamak istemez. Bu nedenle
yazıcı çözümlerimizi, zorlu mağaza ortamlarına uygun
kapasitede olması, mağazada müşteriyle temas edilen her
noktada daha çevik ve uyumlu olması ve POS işlemlerini her
zamankinden daha hızlı tamamlayarak müşterilerde kalıcı
bir izlenim oluşturması amacıyla tasarlıyoruz.

• Termal Baskı Hızı -- 406 mm/sn (8 lpi'de 125 lps)

• Sık kullanıma ve sürekli çalışmaya dayanıklı Çelik
Çerçeveli yapı.

• Nokta Vuruşlu Baskı Hızı -- 5,8 LPS 			

• 20 kat* daha sağlam yazıcı düğmeleri

(18,9 CPI'de 40 Sütun)

• Sağlamlaştırılmış ve kullanımı kolay kağıt bölmesi kapağı

• Baskı çözünürlüğü – 203 dpi

– düğmeye basın ya da kapağı çekin

• Belge Kopyalama Kapasitesi -- 1 asıl + 3 kopya

• Sağlam kurulum için dayanıklı mandallama özellikleri

• > %30’dan daha fazla kağıt tasarrufu

• Kalıntılara ve birikintilere karşı dayanıklı yeni kağıt sensörü
tasarımı

• Güç Tüketimi: Kapalı (Hazırda Bekleme) - 0,1 W
Boşta (Uyku) - 0,5 W | Etkin - Verilere bağlı olarak değişir

Perakendeciler
Elektrik ve kağıt
tasarrufu sunarken
kolay ve verimli baskı
sağlar.

Çalışanlar
Basit, hızlı kağıt rulosu
değiştirme olanağı ve daha hızlı
servis imkanı ile yaşanabilecek
aksamaların süresini en aza
indiren, güvenilir, kurulumu
kolay POS yazıcısı.

Yazıcıların çevre üzerinde iki ana etkisi vardır; üzerine
yazdırılan kağıt ve yazıcı tarafından kullanılan enerji.
Bu çevresel etkilerin kolayca üstesinden gelinebilir ve kısa
bir süre içinde avantaj elde edilmesiyle birlikte tassarruf
sağlanabilir.
Çalışmalar, bir yazıcının karbon ayak izinin büyük
çoğunlukla kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu
göstermektedir (neredeyse %80). Güç ve baskı kota
yönetimi özellikleri, enerji tasarrufu sağlamak ve israfı
önlemek için önemlidir.

• Yazıcı Sistem Durumu Sensörleri

Müşteriler
Müşterilerin bekleme
süresini azaltır
ve sıranın daha
hızlı ilerlemesini
sağlayarak alışveriş
etkileşimlerini kısaltır.

Toshiba TCx Çift İstasyonlu yazıcı, normal yazdırma moduna
göre %30+ kağıt maliyeti tasarrufu ve sınıfında en iyi
düzeyde enerji tasarrufu sağlar (hazırda bekleme
ve boşta durumlarında), böylece gereksiz
elektrik kullanımından kaynaklanan hava
kirliliğini ve sera gazı salımını
kolayca azaltabilirsiniz.
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