Modelos

Benefícios para o utilizador

TRST-A10

Impressão simples

Impressão
Velocidade
de impressão

Largura
de papel

Tamanho dos
caracteres

Impressão dupla

Máx. 225 mm/s
Máx. 50 mm/s
(impressão a 2 cores)

As impressoras de recibos TRST-A10/15 partilham as
seguintes características:
●

Térmica directa
Impressão a duas cores
Máx. 170 mm/s por face
Máx. 101 mm/s
(modo baixo consumo)
Máx. 50 mm/s
(impressão a 2 cores)

80 mm (72 mm largura de impressão)
58 mm (54 mm largura de impressão)

Rolo Ø
Resolução

TRST-A15

●

●

A TRST-A15 ainda fornece:
●

Máx. 80 mm
203,2 x 203,2 dpi (8 pontos/mm)

A mais rápida da sua classe:
- A mais rápida impressão através da TRST-A10
- O maior número de linhas por segundo para a TRST-A15.
O melhor preço do mercado:
- O melhor preço de custo para a TRST-A10
- O melhor custo de utilização para a TRST-A15.
Fiabilidade lendária da Toshiba

●

Comunicação eficiente com o cliente através da impressão
de ambas as faces do papel
Redução drástica do impacto ambiental.

12 x 24 pontos (standard) ou 9 x 24 pontos (compr.)

Area de
impressão

80 mm papel: 48 caracteres (standard), 64 caracteres
(compr.); largura de gráficos máx. 576 pontos
58 mm papel: 36 caracteres (standard), 48 caracteres
(compr.); largura de gráficos máx. 432 pontos

Set de
caracteres

PC437, PC850, PC852, PC857, PC858, PC860, PC863,
PC865, PC866, PC1252

Códigos
de barras

UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code 39, Code 128,
Interleaved 2 of 5, Codabar, PDF417, Code 93

Interfaces

Paralelo o USB 2.0 & RS-232C, gaveta TPV, alimentação

www.toshibatec-eu.com

Consumo

Modo rápido: 75 W máx.
Modo poupança de energia: 55 W máx.
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Fiabilidade
Cor

MCBF: 52 milhões de linhas por cabeça térmica
MTBF placa base: 600,000 horas
Branca (Fair White) ou preta (Cool Black)

Outras características

Alimentação do papel por “Drop-in”; sensor e indicador de fim
e perto do fim do papel (limite ajustável pelo utilizador); corte
automático parcial; guia de papel para 58 mm; sistema de
desbloqueio da tampa (só no modelo A10)

Temperatura
de funcionamento

5 – 50 °C

Dimensões
LxPxA
Peso

145,5 x 185,5 x 141 mm

145,5 x 221 x 141 mm

1,7 kg

2,2 kg

O seu distribuidor TOSHIBA TEC:

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

Espanha
Tel. +34 (0)91 502 15 90
marketing@toshibatec-eu.es
www.toshibatec-eu.es

GROUP Companies
TOSHIBA TEC Netherlands Retail
Information Systems b.v.
Tel. +31 (0)33 453 81 00
info@toshibatec-eu.nl
www.toshibatec-eu.nl

TEC Polska Sp. z.o.o.
Tel. +48 (0)22 501 67 70
info@toshibatec-eu.pl
www.toshibatec-eu.pl

A empresa e/ou os nomes dos produtos são marcas de negócio e/ou marcas registadas dos seus proprietários. Todas as funções e especificações descritas neste prospecto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Specificações

TRST-A10 & TRST-A15

4312-POR-www.fbd.be

TRST-A10/15

www.toshibatec-eu.com

As impressoras térmicas para TOSHIBA TEC TRST-A10 e a TRST-A15 tem um
tamanho reduzido e foram desenhadas para operar em todos os ambientes de
retalho e restauração.
Estas impressoras de talões TOSHIBA TEC fornecem uma alta velocidade de
impressão com o mínimo ruído, um preço extremamente competitivo, uma ampla
gama de funcionalidades e uma fácil utilização.
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O sistema único de desbloqueio da tampa na TRSTA10 permite a máxima força na abertura da tampa.
Quando a tampa é aberta bruscamente e com força
excessiva, o sistema liberta-a sem a danificar podendo
ser facilmente recolocada em segundos pelo utilizador.

TRST-A10/15

TRST-A10/A15
impressoras
de talões: alta
velocidade e fácil
integração a um
preço imbatível

Velocidade é a essência!

Fiabilidade extrema

l Comercio retalho

A 225 mm/s, a impressora térmica TRSTA10 fornece impressões com velocidade
para ambientes de grande volume de
vendas. A TRST-A15 pode imprimir em
simultâneo em ambas as faces a uma
velocidade de 170 mm/s. Já viu uma
impressão mais rápida?

A TRST-A10 e a TRST-A15 oferecem
uma fiabilidade extrema, com
um tempo médio entre falhas
para a impressão de
52 milhões de linhas, e
um tempo médio entre
falhas para a placa base de
600,000 horas.

l Restauração

Menos configurações no PC

l Fidelização

Impressione os seus
clientes

RST

As impressoras térmicas TRST-A10 e
TRST-A15 produzem texto, gráficos e
códigos de barras a uma velocidade
inigualável.
Através da possibilidade de impressão a
duas cores, tanto a impressora TRST-A10
como a TRST-A15 produzem informações
de venda inteligentes, individualizando
o cliente, maximizando o impacto dessa
funcionalidade de fácil implementação.

Alimentação do papel por "drop-in"
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TRST-A15:
conceito inovador
de impressão
em ambas as
faces do papel

Aplicações

Modo de baixa voltagem
Ao eleger entre normal e baixa voltagem
significa que pode optar por um compromisso flexível entre velocidade e consumo
de energia.

Comandos compatíveis
ESC/POS®
Compatibilidade com comandos ESC/
POS® significa uma fácil substituição de
qualquer impressora do mercado.

l Comercio alimentar
l Serviços
l Estações de serviço
l Quiosques
l Bilheteiras

Mais de 95% das configurações da
impressora podem ser acedidas na
impressora sem a necessidade de uma
ferramenta num PC, reduzindo o tempo
de paragem.

Acessibilidade facilitada aos
componentes principais para
uma mais fácil manutenção.

t

Interfaces USB, série
ou paralelo
Ao poder eleger entre o tipo de interface
significa que não tem que substituir o
hardware, ficando preparado para opções
futuras.

Drivers OPOS e
Windows
Uma fácil integração com o software do
seu sistema permite uma redução de
tempo e custos.

Proteja o ambiente, poupe custos, poupe tempo
A impressão em ambas
as faces faz passar a
sua mensagem
Reduz os custos de papel até 25%. Uma
impressão personalizada do verso do
talão para cada recibo e para cada cliente
torna-a numa poderosa ferramenta de
marketing.

Menos torna-se mais…
Reduzindo as mudanças de rolos até
50% significa tempo e dinheiro durante os
momentos mais movimentados.

Reduz o consumo de
papel

Respeito pelo meio
ambiente

Ao imprimir em ambas as faces do papel,
pode reduzir o consumo de papel até
45%. Ao usar esta tecnologia está a salvar
árvores e energia utilizada na produção do
papel, reduzindo as emissões de CO2.

A extrema fiabilidade do conceito da
cabeça de impressão dupla, significa uma
longevidade superior e um volume mais
reduzido (menos custos de transporte e
de reciclagem).
Utilizando duas cabeças de impressão
significa que cada cabeça só imprime
metade das linhas. Por consequência
cada cabeça tem o dobro da vida útil
comparando com uma impressora de
cabeça única.

Comandos únicos para
impressão em ambas as
faces
Pode mudar entre impressão dupla e
simples na TRST-A15, sem ter que alterar
nada no seu software.

