Drukarka Dual
Station TCx™
Modele dwustacyjne (2TN - No MICR, 2TC - MICR)

Doskonałe wyniki w handlu dzięki drukarkom
Przeznaczone dla handlu detalicznego
Toshiba Global Commerce Solutions jest liderem w dziedzinie
rozwiązań drukarskich, dlatego rozumiemy, ż e drukarki
do punktów sprzedaży są niezbędną częścią każdego
wysokowydajnego systemu POS. Mamy bogate doświadczenie
w opracowywaniu rozwiązań drukarskich przeznaczonych dla
handlu detalicznego, ułatwiających zarządzanie systemami,
zapewniających wydajność i niezawodność w różnych
środowiskach sprzedaży detalicznej.
Nowa drukarka Dual Station TCx™ działa szybciej niż
jakiekolwiek dotychczas, drukując z szybkością 406 mm/s
i przekroczy oczekiwania użytkownika podczas każdej
pojedynczej transakcji, można więc liczyć na zaoszczędzenie
cennego czasu podczas każdej czynności kasowej. Drukarka
TCx Dual Station powstała z myślą o trwałości w handlu
detalicznym, jakiej można oczekiwać od firmy Toshiba,
dzięki czemu drukarka jest zawsze gotowa w każdej chwili.
Opracowano ją także z myślą o bezpieczeństwie, dzięki
czemu można zaufać głównym punktom przeprowadzania
transakcji w sklepie.
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Najważniejsza jest wydajność

Istnieje, by być niezawodną

Drukarka TCx Dual Station to idealny wybór dla rozwijającej się
firmy, gdy poszukuje optymalnej wydajności drukarki i możliwości
zdalnego zarządzania, by zapewnić ciągłość pracy terminala.
Jest to kompaktowe, niskoprofilowe rozwiązanie drukujące,
zajmujące minimalną powierzchnię, by zwiększyć wydajność.
Drukarki Toshiba są łatwiejsze do skonfigurowania, zainstalowania
i zarządzania dzięki najpopularniejszym i standardowym
w branży systemom POS dostępnym obecnie, a także dzięki
zaawansowanym narzędziom do zarządzania systemem, które
zapewniają lepszy wgląd w stan platform użytkownika.

Każdy sprzedawca detaliczny potrzebuje co najmniej jednej
drukarki paragonów w zestawie narzędzi POS, a prowadzenie
firmy stawia wystarczająco dużo wyzwań bez konieczności
martwienia się o sprzęt. Właśnie dlatego projektujemy nasze
rozwiązania drukowania z wykorzystaniem ergonomii, by sprostać
wymagającym środowiskom sklepowym, by były bardziej
elastyczne i przystosowalne do wszystkich rodzajów punktów
końcowych w sklepie, a także dokończenia transakcji POS szybciej
niż dotychczas, by stworzyć trwałe wrażenie na kupujących.

• Prędkość drukowania paragonów – 406 mm/s (125 lps przy 8 lpi)
• Prędkość drukowania dokumentów – 5,8 LPS

• Stalowa rama przetrwa bardzo częste użytkowanie
i nieprzerwane działanie.

• Przyciski drukarki są wzmocnione 20-krotnie*

(40 kolumn przy 18,9 CPI)

• Wzmocniona i łatwa w obsłudze pokrywa dostępu do

• Rozdzielczość druku – 203 dpi

papieru – przyciskiem lub pociąganiem pokrywy

• MICR i dokładność – MICR = E13B i CMC7, dokładność = 99,95%

• Solidne zatrzaski zapewniające stabilny montaż

• Liczba kopii z dokumentu – 1 oryginał + 3 kopie

• Nowa konstrukcja czujnika papieru jest odporna
na zanieczyszczenia

• Oszczędności na kosztach papieru 30+%

• Czujniki stanu drukarki

• Zużycie energii: wyłączona (czuwanie) – 0,1 W
Bezczynna (uśpienie) – 0,5 W | Aktywna – zależnie od danych

Sprzedawcy detaliczni
Łatwe i wydajne drukowanie
przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów
wynikających z oszczędzania
energii i papieru.

Współpracownicy
Niezawodna, łatwa do
skonfigurowania drukarka
paragonów, minimalizująca
przestoje dzięki prostej,
szybkiej wymianie rolek
i szybszemu serwisowi.

Drukowanie ma dwa główne skutki dla środowiska: papier
używany do drukowania oraz energię zużywaną do
zasilania drukarki. Jest to również jeden z najprostszych
skutków dla środowiska, który może przynieść
natychmiastowe korzyści, a także obniżyć koszty.
Badania pokazują, że znaczna część emisji dwutlenku węgla
przez drukarkę wiąże się z zużyciem papieru (prawie 80%).
Funkcje zarządzania mocą i drukiem są ważne dla oszczędzania
energii i unikania marnotrawstwa.

Klienci
Skraca czas oczekiwania
klienta i nie przerywa
przesuwania taśmy dzięki
szybkim czynnościom
podczas realizacji zakupów.

Drukarka Toshiba TCx Dual Station zapewnia zmniejszenie
kosztów o 30+% w porównaniu z poprzednimi drukarkami
i zapewnia najlepsze w swojej klasie zmniejszenie poboru
energii (w trybie gotowości i bezczynności),
co pozwala w łatwy sposób ograniczyć
emisję zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych poprzez
niepotrzebne użycie
elektryczności.
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