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Imprimantele termice Toshiba SureMark™

Rapide, sigure, simplu de utilizat în aplicaţii „point-of-sale“

De reţinut

Performanţe excepţionale

Imprimantele Toshiba SureMark™ pot lista cu până la 80 linii pe secundă (lps) în mod „Single Byte
Character Set“ (SBCS) şi până la 50 lps în mod „Double Byte Character Set“ (DBCS). Sunt
disponibile, în ţările fiscale (precum România), cu două staţii termice şi, opţional, cu o a treia staţie,
matricială, pentru listarea cecurilor sau a altor documente (note de plată, facturi etc.). Toate modele
suportă listare termică, în culori (numai pe hârtie specială).

Proiectate pentru sectorul vânzărilor cu amănuntul

Imprimantele SureMark™ au componente şi mecanisme foarte rezistente, proiectate de Toshiba pentru
a conferi fiabilitate ridicată.

Protecţia investiţiei

Imprimantele SureMark™ suportă coexiuni RS-485, USB şi RS-232 (numai acestă conexiune este
utilizabilă în versiunile fiscale), perminţând conectarea la orice tip de echipament (PC sau POS),
indiferent de producător.

Culori adaptate cu POS-urile Toshiba sau non-Toshiba

Imprimantele SureMark™ sunt oferite în următoarele game de culori: light gray (grej), dark gray
(neagră), iron gray (neagră) şi pearl white (bej), pentru a se adapta cu mediul retail în care sunt
instalate. Cele fiscale se oferă numai în culoarea iron gray.

Imprimare rapidă şi fiabilă, cu puternice capabilităţi de marketing

Caracteristici principale ale imprimantelor fiscale Toshiba SureMarck™

Model GG3 GG5

Viteză 1)

staţia termică
• până la 25 lps, la 8

linii pe inci

• până la 25 lps, la 8 linii pe

inci

Staţia matricială • până la 3 lps -

Kit fiscal • da, BBOX, opţional • da, BBOX, opţional

Pregătit pt. Euro Da Da

1) În regim fiscal, viteza este mai mică


