
Alcançando o brilhantismo nas vendas com 
soluções de impressão 
Projetada para o varejo 
A Toshiba Global Commerce Solutions é uma empresa 
líder em soluções de impressão, de forma que nós 
compreendemos que as impressoras de ponto de venda 
(PDV) são um componente essencial de qualquer 
sistema de PDV de alto desempenho. Temos uma vasta 
experiência no desenvolvimento de soluções de impressão 
projetadas para o varejo, que oferecem facilidade de 
gerenciamento de sistema, eficiência e confiabilidade a 
uma variedade de ambientes de varejo.

A nova impressora TCx™ Dual Station é mais rápida, 
imprimindo a velocidades de 406 mm/s, e vai superar as 
suas expectativas a cada transação, de modo que você 
pode contar com uma economia de tempo valioso em 
cada operação de pagamento. A impressora TCx Dual 
Station é fabricada com a durabilidade reforçada para o 
varejo que você já espera em produtos Toshiba, de modo 
que ela está sempre pronta em instantes, e seu projeto 
prioriza a segurança, para que você possa confiar em seus 
principais pontos de transação nas lojas.

Impressora TCx™ 
Dual Station
Modelos Dual Station (2TN - sem MICR, 2TC - com MICR)



Projetada para oferecer alto desempenho 

A TCx Dual Station é a escolha perfeita para empresas em 
expansão, que buscam uma impressora com desempenho 
otimizado e capacidade de gerenciamento remoto para garantir a 
disponibilidade do PDV. É uma solução de impressão compacta 
e de baixo perfil, que proporciona uma ocupação de espaço 
mínima projetada para oferecer mais eficiência. A Toshiba 
tornou nossas impressoras mais fáceis de configurar, instalar e 
gerenciar, com os sistemas operacionais de PDV padrão do setor 
mais populares que existem hoje, em conjunto com poderosas 
ferramentas de gerenciamento de sistema que lhe proporcionam 
maior visibilidade sobre a integridade das suas plataformas.

• Velocidade de impressão de recibos: 406 mm/s (125 lps a 8 lpi)

• Velocidade de impressão de documentos: 5,8 lps 
(40 colunas a 18,9 cpi)

• Resolução de impressão: 203 dpi

• MICR (CMC7) e precisão: MICR = E13B e CMC7; 
precisão = 99,95%

• Capacidade de cópia de documentos: 1 original + 3 cópias

• Economia de custos com redução de mais de 30% no 
consumo de papel

• Consumo de energia: Desligada (em espera) = 0,1 W

 Ociosa (suspensão): 0,5 W | Ativa: depende dos dados
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Construída para oferecer confiabilidade

Todo varejista precisa de pelo menos uma impressora 
de recibos em seu conjunto de hardware de PDV, e 
a administração de um negócio já apresenta desafios 
suficientes para que você precise se preocupar com 
equipamentos. É por isso que projetamos nossas soluções 
de impressão com fatores humanos em sua engenharia, 
para que suportem as demandas dos ambientes de loja, 
sejam mais ágeis e adaptáveis a todos os tipos de pontos 
de utilização nas lojas e para que as transações de PDV 
possam ser finalizadas mais rápido do que nunca, deixando 
uma impressão duradoura nos compradores.

• Construção com armação de aço para suportar uma alta 
frequência de uso e operação ininterrupta.

• 20x* botões de impressora reforçados 

• Tampa de acesso ao papel reforçada e fácil de operar - 
botão de pressionar ou tampa de puxar

• Funções de trava robustas para uma montagem estável

• Novo design do sensor de papel é imune a detritos

• Sensores de integridade da impressora

A impressão gera dois impactos ambientais principais: o 
papel usado para imprimir e a energia gasta para alimentar 
a impressora. Esses impactos ambientais são dos mais 
fáceis de resolver, trazendo benefícios imediatos além de 
economia nos custos.

Estudos mostram que grande parte da pegada de carbono 
de uma impressora está relacionada ao consumo de papel 
(quase 80%). Os recursos de gerenciamento de cota de 
energia e impressão são importantes para economizar 
energia e evitar o desperdício.

A impressora Toshiba TCx Dual Station oferece 
uma economia de custos com a redução 

do consumo de papel de mais de 30%, em comparação 
com o modo de impressão normal, e uma economia 
superior no consumo de energia (em modo de 
espera e ociosa), que são uma maneira fácil de 
ajudar você a reduzir a poluição do ar 
e as emissões de gases de efeito 
estufa evitando o uso 
desnecessário de 
eletricidade.

Varejistas
Impressão com facilidade e 
eficiência, que proporciona 
economia de custos com 
a redução no consumo de 
energia e papel.

Associados
Uma impressora de recibos 
confiável e fácil de configurar, 
que minimiza as paralisações 
com uma substituição do rolo 
de papel simples e rápida e 
manutenções mais rápidas.

Clientes
Reduz os tempos 
de espera dos 
clientes e mantém 
a fila andando, 
com interações de 
compra rápidas.


