Impressora TCx™
Single Station
Modelo de impressora de estação única (6145 - 1TN)
Alcançando o Brilliant Commerce 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.
Nossa vasta experiência no desenvolvimento de soluções de
impressão projetadas para o varejo oferece gerenciamento
de sistema, eficiência e confiabilidade a uma variedade de
ambientes de varejo. Os varejistas estão cada vez mais focados
em funcionalidades aprimoradas que proporcionam experiências
personalizadas para seus clientes, incluindo a oferta de cupons
de desconto em recibos impressos e a ativação de programas de
fidelidade para os clientes.
A impressora TCx™ Single Station foi projetada para oferecer alta
disponibilidade nas lojas, construída com a confiabilidade reforçada
que você espera da Toshiba para os exigentes ambientes de varejo
e desenvolvida para ser facilmente configurada e gerenciada, de
forma a estar sempre pronta quando você precisa.

Projetada para oferecer alto desempenho
A impressora TCx Single Station é a escolha perfeita para
qualquer empresa em busca de desempenho de impressora
otimizado. Trata-se de uma solução de impressão compacta
e de baixo perfil que é fácil de configurar, instalar e gerenciar,
com os sistemas operacionais de PDV mais populares e padrão
do setor disponíveis atualmente (incluindo 4690 e TCx™ Sky).

• O design da cabeça de impressão é superior ao de nossas

impressoras anteriores para oferecer a mais alta velocidade,
qualidade de impressão e longevidade

• A mais alta velocidade de impressão de recibos: 406 mm/s
(125 lps a 8 lpi)

• Economia de custo com redução de papel de mais de 30%
(em relação ao modo de impressão normal

• A certificação ENERGY STAR, com baixo consumo de

energia, reduz os gastos com serviços públicos e o impacto
ambiental.

• Conectividade de rede tripla: USB integrado e USB com

alimentação, além de Ethernet, Wi-Fi ou RS232 opcionais

Impressora TCx™ Single Station

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

Construída para oferecer confiabilidade

Gerenciamento Integrado

O design da impressora TCx Single Station conta com materiais
da mais alta qualidade, disponíveis para atender aos rigores
dos ambientes de varejo e oferecer desempenho duradouro em
ambientes extremos. Sua durabilidade reforçada para o varejo
protege o seu investimento e significa alta disponibilidade e
menos chamadas de serviço, economizando o valioso tempo de
seus funcionários e reduzindo os custos do ciclo de vida.

As operações de varejo exigem impressão confiável e acessível
para proporcionar uma experiência verdadeiramente fluida
aos seus clientes. Isso significa que sua impressora de recibos
precisa estar sempre funcionando com o melhor desempenho.
A impressora TCx Single Station ajuda os varejistas a gerenciar
melhor o desempenho e a eficiência da impressora, com
monitoramento proativo de todo o sistema de PDV, para evitar
problemas que possam causar paralisações inesperadas. Por ter
uma visibilidade mais clara da vida útil da sua impressora, você
é capaz de manter um serviço rápido e confiável nos caixas de
pagamento e fazer com que seus clientes continuem voltando.

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

• Tampa de acesso ao papel reforçada e fácil de operar — tampa
com botão de pressionar

• Recursos de travamento reforçados para minimizar os riscos
de quebra

• Sensor de integridade da cabeça de impressão térmica:
o sistema de sensor preciso e programável monitora a
integridade da cabeça de impressão.

• Design do sensor de papel imune a detritos

• Estatísticas de uso: número de cortes, linhas impressas etc.

• Permite manutenções internas para troca de componentes,

• Monitoramento remoto: fornece visibilidade do status da sua

reduzindo as chamadas de suporte

impressora e trata de problemas antes que ocorram

• Tecnologia de gerenciamento remoto integrado: gerencie

dados de inventário, eventos definidos, atualizações de
firmware e configuração em todos os dispositivos no âmbito
da empresa como um todo

• Garantia de troca avançada líder do setor (1 ano)
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