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The Toshiba WILLPOS A20 -  
Retail Innovatie binnen handbereik

 DESIGNED TO PERFECTION,  
NET ZOALS DE WILLPOS A10

Stijlvol en Compact Design

 Eenvoudig Onderhoud

• Het unieke kliksysteem vereenvoudigt aanzienlijk het 
vervangen en installeren van systeemcomponenten

• Harde schijf, moederbord, voeding, touchscreen en 
magneetkaartlezer kunnen zonder gebruik van een 
schroevendraaier worden losgekoppeld

Eenvoudige connectiviteit en niet zichtbare bekabeling

• Afdekbare connectiepoorten zorgen ervoor dat allerhande 
kabels niet zichtbaar zijn voor de klant

*V
oo

r m
ee

r i
nf

or
m

at
ie

, g
el

ie
ve

 u
w 

lo
ka

le
 d

ea
le

r t
e 

co
nt

ac
te

re
n.

Al
le

 b
ed

rij
fs

- e
n/

of
 p

ro
du

ct
-n

am
en

 zi
jn

 h
an

de
lsm

er
ke

n 
en

/o
f g

er
eg

ist
re

er
de

 h
an

de
lsm

er
ke

n 
va

n 
de

 re
sp

ec
tie

ve
lijk

e 
ei

ge
na

ar
s. 

Al
le

 k
en

m
er

ke
n 

en
 s

pe
cifi

ca
tie

s 
be

sc
hr

ev
en

 in
 d

ez
e 

br
oc

hu
re

 k
un

ne
n 

zo
nd

er
 v

oo
ra

fg
aa

nd
e 

m
ed

ed
el

in
g 

aa
ng

ep
as

t w
or

de
n.

JN
7

2
5

N
L

15” Model 12” Model
CPU Celeron M 440 - 1.86GHz

Geheugen 512MB/ 1Gb 2 slots ( 2GB max.) SO-DIMM DDR-2 PC533/4200

Display 15” TFT touch (1024 x 768) 12.1” TFT touch (800 x 600)

Dual Display Optie: 12” or 15” Optie: 12” or 15”

Harde Schijf
3.5” HDD SATA (40GB)

Type A: 1 x 3.5” HDD 40Gb 
Type B: 2 x 2.5” HDD 60Gb

RAID Optineel: Type B: 2 x 2.5” HDD 60Gb (RAID1)*

Opties

Enkelzijdige ticketprinter - dubbelzijdige ticketprinter –  
verplaatsbare, vaste of verstelbare klantendisplay (2x20 karakters) –  

geldlade – iButton (Dallas Key) – magneetkaartlezer (MSR) –  
cover en kabel voor draadloze I/F – solid state flash disk (max. 4Gb)

Interfaces

2 x COM D-Sub9 (mannelijk); 2 x gevoede COM D-Sub9 (vrouwelijk)
6 x USB (2.0), 2 x gevoede USB (12v), 1 x gevoede USB (24v)

1 x PS/2 voor muis & 1 x voor toetsenbord
2 x 24v interface voor geldlade
1 x 15 pin VGA vrouwelijk type

LAN 10/100-BaseT Ethernet (RJ-45) met LED

Geluid Line-out / Mic-in, 2 x luidsprekers met volume-controle

Voeding AC-inlet-aansluiting

Verbruik 95 W / 105 W internal switching

Gewicht 11.5 kg 10.5 kg

Afmetingen 366(B) x 251(D) x 359(H) mm 306(B) x 247(D) x 337(H) mm

Uw TOSHIBA TEC Dealer:

Gedrukt op 
hergebruikt papier

S t i j l v o l l e ,  K r a c h t i g e  e n  E n e r g i e b e s p a r e n d e  T o u c h P O S

Innovatie binnen handbereik

Specifiek ontworpen met het oog op 
energiebesparing en respect voor het 
milieu, is de WILLPOS A20 de allerbeste 
POS keuze voor ondernemers die op zoek 
zijn naar een uitermate goed presterende 
en betrouwbare kassa-oplossing.



KRACHTIG EN 
MILIEUVRIENDELIJK
76% prestatieverhoging en 49% 
engergiebesparing, dankzij de 
Intel Celeron M technologie. 
(in vergelijking met vorige modellen)

MULTIMEDIA
Ingebouwde luidsprekers 
& volume controle.

PAPIERBESPARING
Combineer de WILLPOS A20 met 
de dubbelzijdige TRST-A15 bonprinter 
en bespaar tot 45% papier.

DUURZAAM
Volledig verstelbaar 
scherm, zorgvuldig getest 
op intensief gebruik en 
spatbestendigheid. BETROUWBAAR

Optionele RAID hard disk 
mirroring of Solid State Drive.

Het unieke design van de WILLPOS A20 
is niet alleen stijlvol maar beschermt ook 
de interne componenten tegen stof en 
vloeistoffen. De TouchPOS kan daarom 
worden ingezet in de meest veeleisende 
retail- en horeca omgevingen. 

 
Hotels, cafés, 
restaurants 

 
Kruideniers, 
bakkerijen, slagerijen 

 
Tankstations, 
krantenwinkels & kiosken 

 
Sportcentra 
& pretparken 

 
Apotheken, 
drogisterijen, opticiens 

 
Schoen- 
& kledingwinkels

TOEPASSINGEN

MINDER VERBRUIK 
MEER KRACHT 

 ECO-VRIENDELIJK
Bij TOSHIBA houden wij ons aan een strikt 
ecologisch beleid, zowel ten gunste van het 
milieu als van onze klanten.

• Recycleerbaar chromium-vrij metaal
• Recycleerbaar halogeen-vrij plastiek
• Recycleerbare verpakking
• Tot in het kleinste detail ontwikkeld met het 

oog op een lange levensduur
• Ontworpen en ontwikkeld conform ISO14001

 MINDER VERBRUIK, 
MEER KRACHT
De krachtige en innovatieve processor 
met laag energieverbruik zorgt niet alleen 
voor een uitzonderlijk hoge prestatie, maar 
heeft ook een positief effect op zowel 
operationale kosten als CO2 uitstoot.

 RECYCLING 
PROGRAMMA
Wij verzamelen en hergebruiken onze 
gebruikte WILLPOS-producten.

 IN HET OOG 
SPRINGENDE 
KLANTENDISPLAY 
EN LUIDSPREKERS
• Creëer extra interactiviteit met fi lms 

en muziek
• Oneindig veel nieuwe communicatiemoge

lijkheden met uw klanten ...

 BETROUWBAAR
Kiezen voor de RAID optie zorgt voor nog 
meer gemoedsrust, in het bijzonder voor 
1-kassa winkels: alle kassa-informatie 
wordt in dit geval immers automatisch op 
twee identieke harde schijven gerepliceerd. 

SSD - De WILLPOS A20 kan eventueel 
ook uitgerust worden met een solid state 
drive, bestand tegen extreme schokken 
en temperatuurschommelingen. Zo kiest 
u voor nog hogere betrouwbaarheid en 
onderhoudbaarheid gecombineerd met 
extra energiebesparing.

 ZOALS U HET WILT
Naast de beschikbaarheid van een gevarieerd 
gamma aan randapparatuur voor de 
WILLPOS-A20 hebben wij voor speciale 
projecten zelfs de fl exibiliteit om het 
onderstaande op uw maat aan te bieden* :

• Niet-geïntegreerd operatorscherm voor 
specifi eke toonbank-integratie.

• Non-touch uitvoering, voor retailers die het 
gebruik van een POS-toetsenbord verkiezen.

• Uitvoering in niet-standaard kleur. 
• Sector-specifi eke software (eigen Toshiba-

oplossing of via software partner)
 *(conditioneel aan minimale afname)

Steunend op jarenlange ervaring en kennis, streeft Toshiba tijdens de ontwikkeling 
en het ontwerp van zijn meermaals bekroonde POS systemen voortdurend naar 
vernieuwing en perfectie, met oog voor het kleinste detail.

De toekomst binnen handbereik!


