
Znakomite wyniki handlowe dzięki rozwiązaniom drukującym 
Zaprojektowane dla branży handlowej 
Toshiba Global Commerce Solutions jest liderem w dziedzinie 
rozwiązań drukujących, więc rozumiemy, że drukarki są istotną 
częścią każdego wydajnego systemu sprzedaży detalicznej 
(POS). Nasze duże doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań 
drukujących przeznaczonych dla sklepów wnosi zarządzanie 
systemowe, wydajność i niezawodność do rozmaitych środowisk 
sprzedaży detalicznej. Detaliści coraz bardziej koncentrują 
się na rozszerzonej funkcjonalności, która zapewnia klientom 
spersonalizowaną obsługę, w tym kupony rabatowe z drukowanymi 
paragonami oraz programy lojalnościowe dla klientów.

Drukarka TCx™ Single Station została zaprojektowana z myślą 
o wydajności w celu wydłużenia cennego czasu sprawnej 
pracy w sklepie, zbudowana tak, aby zapewnić niezawodność 
oczekiwaną od rozwiązań Toshiba w wymagających środowiskach 
sklepowych oraz opracowana z założeniem prostej konfiguracji  
i zarządzania – tak aby była zawsze gotowa, gdy jej potrzebujesz.

Drukarka TCx™ 
Single Station
Drukarka Single Station, model 6145 – 1TN

Zaprojektowana z myślą o wydajności 

Drukarka TCx Single Station jest idealnym wyborem dla każdej 
firmy, która potrzebuje drukarki o zoptymalizowanej wydajności. 
Jest to kompaktowe, funkcjonalne rozwiązanie drukujące, które 
jest łatwe w konfiguracji, instalacji i zarządzaniu oraz wyposażone 
w najpopularniejsze z dostępnych obecnie, standardowe w branży 
systemy operacyjne POS (w tym 4690 i TCx™ Sky).

•  Konstrukcja głowicy drukującej jest lepsza niż w naszych 
poprzednich drukarkach, co zapewnia najwyższą prędkość, 
jakość druku i żywotność

• Największa szybkość druku paragonów – 406 mm/s (125 linii/s 
przy 8 liniach/cal)

• Koszty papieru niższe o ponad 30% (w porównaniu z trybem 
normalnego drukowania)

• Certyfikat ENERGY STAR i niskie zużycie energii przekładają 
się na niższe rachunki i mniejszy wpływ na środowisko. 

• Trzy rodzaje łączności sieciowej – wbudowane interfejsy USB  
i Powered USB oraz opcjonalnie Ethernet, Wi-Fi lub RS232
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Niezawodność w standardzie
Drukarka TCx Single Station zbudowana jest z materiałów 
najwyższej jakości w celu spełnienia wymagań środowisk 
sprzedaży detalicznej dotyczących trwałości i wydajności w 
trudnych warunkach. Trwałość w wymagających środowiskach 
sklepowych zapewnia ochronę inwestycji, co oznacza ciągłą 
sprawność i mniej wezwań serwisu, oszczędzając cenny czas 
pracowników i minimalizując koszty w całym okresie eksploatacji.

• Rama stalowa zapewnia wytrzymałość w warunkach częstego 
użytkowania i pracy bez przerwy

• Wzmocniona i łatwa w obsłudze pokrywa dostępowa do 
papieru – z przyciskiem

• Solidne zatrzaski – bardziej wytrzymałe na wyłamanie

• Czujnik papieru odporny na zanieczyszczenia

• Łatwa wymiana podzespołów we własnym zakresie, co oznacza 
mniej wezwań serwisu

Funkcje zarządzania w standardzie
Handel detaliczny wymaga stale dostępnego i niezawodnego 
drukowania w celu zapewnienia klientom bezproblemowych 
zakupów. Oznacza to, że drukarka paragonów musi stale działać 
idealnie. TCx Single Station pomaga sprzedawcom detalicznym 
lepiej zarządzać działaniem i wydajnością drukarki dzięki 
proaktywnemu monitorowaniu całego systemu POS w celu 
uniknięcia problemów, które mogą spowodować nieoczekiwany 
przestój. Lepsza widoczność stanu drukarki pozwala zapewnić 
szybką i niezawodną obsługę klientów, dzięki czemu chętnie 
wrócą na kolejne zakupy.

• Czujnik stanu termicznej głowicy drukującej – dokładny, 
programowalny system czujnika monitoruje stan głowicy 
drukarki.

• Statystyki użytkowania – liczba cięć, wydrukowanych linii itp.

• Zdalne monitorowanie – zapewnia widoczność stanu drukarki  
i eliminację potencjalnych problemów, zanim wystąpią 

• Zintegrowana technologia zdalnego zarządzania – zarządzanie 
zasobami infrastruktury, zdefiniowanymi zdarzeniami, 
aktualizacjami oprogramowania układowego i konfiguracji 
wszystkich urządzeń na poziomie przedsiębiorstwa

• Najlepsza w branży, zaawansowana gwarancja z wymianą 
urządzeń (roczna)

Sprzedawcy detaliczni
Drukowanie z 
łatwością i wydajnością 
przy jednoczesnej 
oszczędności energii  
i papieru.

Współpracownicy
Niezawodna, łatwa w 
konfiguracji drukarka 
paragonów, która minimalizuje 
przestoje dzięki prostej i 
szybkiej wymianie rolek oraz 
szybszej obsłudze klienta.

Klienci
Skraca czas 
oczekiwania klientów 
i długość kolejki – 
zapewniając szybkie 
zakupy.


