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Retail Innovatie voor Uw Onderneming
OPTIES

WILLPOS B20
CPU

Celeron M 1.86GHz

Chipset

945GME

Geheugen
Harde Schijf
(analoog / LVDS)

2 lijnen Klantendisplay

2.5” HDD 80GB of meer SATA I/F (max.2 schijven)

RAID

RAID 1 support (afhankelijk van het model)

CD/DVD Lezer

Geïntegreerd (optie)

U-SSD I/F

Ja

Floppy Disk Lezer

Externe USB I/F drive (optie)

Display I/F

VGA (analoog) (LVDS digitaal - optie)

LAN

Operator scherm

(toetsenbord met touchscreen TFT)

POS toetsenbord

10/100/1000BASE-TX

Geluid

Lineout x 2 (voor- en achteraan), mic in x 1 (achteraan)

Luidspreker

Biep

PS/2

Toestenbord x 1, muis x 1 (achteraan)

RS232C

Geldlade

Geldlade

4 + 2 (optie)

Normale USB

3 (1 vooraan, 2 achteraan)

Gevoede USB

12V x 5 (achteraan), 24V x 1 (achteraan)

Aansluiting Geldlade

2 (Toshiba I/F)

Parallelle poort

1 (achteraan)

PCI Slot

2

Front LED

Enkelzijdige
thermische printer

Dubbelzijdige
thermische printer

De WILLPOS B20 en zijn opties zijn ook beschikbaar in het wit.

Disk, voeding, diagnose

AC Outlet

1

POS Kleur

FW2 (Wit), CB (Zwart)

Gewicht
Afmetingen

8,8kg (RAID model: 8,9kg)
315(B) x 466(D) x 112.5(H) mm (met kabel cover)
315(B) x 396(D) x 112.5(H) mm (zonder kabel cover)
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15”/12.1” TFT-scherm

512MB DDR2 SODIMM (max. 4GB)

Ontworpen door Toshiba experten, met
het oog op energiebesparing en respect
voor het milieu, is de WILLPOS B20
met zijn eenvoudige uitschuifmodule
voor efﬁciënt onderhoud, de allerbeste
POS keuze voor eco-vriendelijke
ondernemers die op zoek zijn naar een
uiterst performante en betrouwbare
kassa-oplossing.

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

TOEPASSINGEN
De milieuvriendelijke en bovendien
zeer performante modulaire terminal
WILLPOS B20, biedt u in diverse
competitieve retailomgevingen een
belangrijke voorsprong.
Supermarkten
Hypermarkten

SYSTEEMVEILIGHEID
& MONITORING

Grootwarenhuizen
Benzinestations
Speciaalzaken

RAID mirroring (enkel Windows®)
en SNMP functionaliteit

UNIVERSELE
AANSLTUITINGS
MOGELIJKHEDEN
Compatibel met bestaande en
toekomstige randapparatuur

Groothandelaars
Service stations

VERNIEUWINGEN
VOOR EENVOUDIG EN
SNEL ONDERHOUD
Uitschuifmodules aan voor- en achterkant,
minder interne kabels en frontale toegang
tot de harde schijf .

EENVOUDIGE
DIAGNOSE

KRACHTIG &
ENERGIEBESPAREND

Eenvoudige en snelle
probleemdetectie, dankzij
een duidelijk en helder
verlicht 7 segment display.

Hoge performantie en laag
stroomverbruik met de geruisloze
Intel Celeron M technologie

EENVOUDIG ONDERHOUD
De uitschuifmodules aan de voor- en achterkant
van de WILLPOS B20 en de weinige interne
kabels maken het onderhoud van deze terminal
zeer eenvoudig. Zo wordt de “downtime” tot
een minimum herleid met een positief effect op
de TCO (“total cost of ownership”). Bovendien
kunnen harde schijven, moederbord en voeding
probleemloos losgekoppeld en vervangen worden
zonder enige randapparatuur te moeten losmaken,
wat de WILLPOS B20 nog unieker maakt.

Door Toshiba uitgevoerde vergelijkende
testen tonen aan dat de onderhoudsduur
van de WILLPOS B20 aanzienlijk korter is
dan bij zijn voorgangers of concurrenten.
Om het moederbord van een andere modulaire
POS te kunnen bereiken zijn maar liefst 24
handelingen nodig, maar bij de WILLPOS B20
zijn dit er slechts 4. Bovendien is de totale tijd
om het moederbord van de WILLPOS B20 te
vervangen, minstens 3 keer korter dan voor zijn
twee voornaamste concurrenten.

EXTRA FUNCTIONALITEIT VOOR EENVOUDIGE
DIAGNOSE
Met één blik op de verlichte 7 segment display
aan de voorzijde van de terminal kan snel
informatie verzameld worden over de status of
activiteit van de terminal.

AANSLUITINGSMOGELIJKHEDEN
De terminal WILLPOS B20 beschikt over
een optimale connectiviteit, hij is niet alleen
compatibel met bestaande maar ook met in
de toekomst verwachte randapparatuur.

MINDER VERBRUIK,
MEER ENERGIE
De innovatieve processor met laag
energieverbruik zorgt niet alleen voor een
uitzonderlijk hoge prestatie, maar heeft ook een
positief effect op zowel operationele kosten als
CO2 uitstoot. Testen tonen aan dat de WILLPOS
B20 49% minder energie verbruikt en toch 76%
krachtiger is dan zijn voorganger, de ST-7000.

RECYCLING PROGRAMMA
We verzamelen en hergebruiken onze gebruikte
WILLPOS producten.

ECO-VRIENDELIJK
Bij Toshiba houden wij ons aan een strict
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
ISO 14001

