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ST-A10ST-A10

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com

Uw TOSHIBA TEC Dealer:

De ST-A10 TouchPOS van TOSHIBA TEC  
is een prijswinnaar: een geslaagde 
combinatie van maximum connectiviteit, 
eenvoudig beheer en een ultrakleine 
footprint in een kwalitatief hoogstaande 
unit tegen een lage prijs. De ST-A10 
TouchPOS bevat designkenmerken 
van de wereld-
bekende Toshiba 
laptop PC-serie.

Voordelen voor de gebruiker

TOSHIBA TEC ontwerpt, ontwikkelt en produceert wereldwijd 
een gevarieerd gamma POS-producten voor de veeleisende 
retail- en horecaomgeving. 

 Eenvoudig onderhoud van onderdelen via kliksysteem

 Zeer compact 

 Slim ergonomisch ontwerp 

 Hoge betrouwbaarheid dankzij legendarische TOSHIBA TEC  
 kwaliteit

 Zeer dunne schermranden voor verbeterde weergave van  
 toepassingen 

 Laag energieverbruik door chipset met laag vermogen 

 Water- en stofbestendig, voor veeleisende omgevingen

 4 GB Solid State Flash Disk als vervanging van de harde  
 schijf voor OS, applicaties en gegevens

 2007 Good Design Award (Japan).

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

ST-A10 15" Model 12" Model
CPU VIA C7

Geheugen 512 MB 2 slots (2 GB max.); DDR-2 PC533/4200

Display 15" TFT Touch (1024 x 768) 12,1" TFT Touch (800 x 600)

Klantendisplay RIU 2 x 20

Harde schijf 3,5" HDD SATA (40 GB) 7200 rpm

Opties Kaartlezer (MSR); iButton; verplaatsbare, vaste of verstelbare lijndis-
play; deksel en kabel voor draadloze interface adapter (USB); Solid 

State Flash Disk (max. 4 GB)

Interfaces 2 x COM D-Sub9 (mannelijk); 2 x gevoede COM D-Sub9 (vrouwelijk)
6 x USB (2.0); 1 x gevoede USB (24 V)

1 x PS/2 voor muis en 1 x voor toetsenbord
2 x 24 V interface voor geldlade
1 x 15-pins VGA vrouwelijk type

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

Geluid Line-out / Mic-in

AC voeding AC-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
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HQ Tel. +32 (0)2 410 21 00 
 info@toshibatec-eu.com
 www.toshibatec-eu.com
 
BE Tel. +32 (0)2 410 21 00
 retail@toshibatec-eu.be
 www.toshibatec-eu.be
 
DE Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
 marketing@toshibatec-eu.de
 www.toshibatec-eu.de  
 
FR  Tel. +33 (0)1 58 07 20 00
 info@toshibatec-eu.fr
 www.toshibatec-eu.fr 
 
IE Tel. +353 (0)1 465 22 20
 info@toshibatec-eu.ie
 www.toshibatec-eu.co.uk
 
AT Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
 marketing@toshibatec-eu.de
 www.toshibatec-eu.de 
 
PT Tel. +351 214 222 064
 comercial@toshibatec-eu.pt
 www.toshibatec-eu.pt 

ES  Tel. +34 (0)91 502 15 90   
 marketing@toshibatec-eu.es
 www.toshibatec-eu.es
 
UK Tel. +44 (0)870 890 7200
 marketing@toshibatec-eu.co.uk
 www.toshibatec-eu.co.uk
 

T o u c h P O S



ST-A10

1 2 3

1. Cover voor draadloze interface, MSR,  
 iButton en klantendisplay. 
2. Kliksysteem voor eenvoudig onderhoud.
3. Bekroonde POS, best ontworpen  
 klantenzijde.

Combineer de ST-A10 met de TRST-A15 
dubbelzijdige ticketprinter en bespaar tot 
45% papier.

 Design
Het TOSHIBA TEC Design Centre onder leiding 
van Takuro Masuda tekende voor de ST-A10 
TouchPOS met zijn:  

●	 Mini footprint 

●	 Minimum aan onderhoud

●	 Lage prijs

●	 Maximum connectiviteit

●	 Hoge kwaliteitsnormen

●	 Eenvoudig te hanteren bekabeling.

De stijlvolle ST-A10, volledig zwart afgewerkt 
met verticaal gestileerde ventilatiesleuven,  
is een knap staaltje van ergonomisch verant-
woord design, die heel aantrekkelijk oogt voor 
kassierster én klant.

 Kliksysteem voor  
  makkelijk onderhoud
Het unieke kliksysteem van de ST-A10 laat  
toe belangrijke componenten zoals harde 
schijf, geheugen en voeding eenvoudig en snel 
te vervangen. Dat verkort de storingstijd en 
beperkt onderhoudsbeurten. 

De volgende opties zijn beschikbaar: wireless 
USB cover, Solid State Flash Disk met USB 
2.0 interface, kaartlezer, iButton, en verstel-
bare of vaste klantendisplay.

 Randapparatuur op maat
De ST-A10 werkt perfect samen met de TRST-
A10 en -A15 ticketprinters voor snelle thermi-
sche ticketten in twee kleuren. 

 Afkoeling
Passieve koeling is de voornaamste manier 
van warmteafvoer van de ST-A10.  
Koellichaam en metalen chassis onttrek-
ken warmte aan de hoofdcomponenten; zo 
worden bijkomende ventilatoren overbodig. 
Ingebouwde luchtstroomkanalen zorgen 
voor extra afkoeling van het moederbord; 
vandaar de legendarische betrouwbaarheid 
van Toshiba. 

Dankzij de revolutionaire VIA C7 processor 
met de VIA TwinTurbo™ kan de processor  
in één klokcyclus omschakelen van laag 
verbruik naar vol vermogen, met gelijkma-
tige prestaties als gevolg.

 Drivers
Een bijhorende driverset voor Microsoft  
Windows en Linux garandeert de compati-
biliteit met standaard retailtoepassingen en 
een eenvoudige integratie met bestaande 
systemen. 

 Groene producten
TOSHIBA TEC hardware minimaliseert de 
CO2-voetafdruk gedurende de levensloop 
van ieder product; van bij de vervaardiging, 
doorheen een lang en productief leven in uw 
handelszaak tot en met het gecontroleerde  
recyclageproces. De ST-A10 TouchPOS 
voldoet volledig aan de RoHS en WEEE 
wetgeving.

 Haarscherp beeld 
De ST-A10 heeft uiterst dunne schermranden 
voor een optimaal beeld tot in de verste  
hoeken, en neemt maar weinig plaats in op  
de toonbank. De ST-A10 TouchPOS kreeg  
een uiterst duurzaam aanraakscherm mee 
met een klaarheid van zeer hoge kwaliteit.  
De afdichting beschermt de ST-A10 tegen  
stof en vloeistoffen; hierdoor is deze POS 
ideaal voor de horeca en de kleinhandel.

 Vakmanschap 
TOSHIBA TEC is één van de weinige  
leveranciers die haar POS-producten binnen 
het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en vervaar-
digt en vervolgens wereldwijd verkoopt. 
Onze O&O-teams tekenen en bouwen de 
verschillende componenten, met inbegrip 
van het chassis en de engine box; daardoor 
staat het bedrijf 100 procent garant voor zijn 
POS-hardware die tegemoetkomt aan de 
hoge eisen van horeca en kleinhandel.

 Betrouwbaarheid
De ST-A10 is bestand tegen barre tempe-
ratuurs- en vochtigheidsomstandigheden 
en verschaft zo een stabiel en betrouwbaar 
POS-platform met een lage TCO (Total Cost 
of Ownership). 

Het metalen chassis optimaliseert de  
verhou-ding tussen performantie en energie-
verbruik en zorgt voor een snelle afkoeling 
van de ST-A10.

Designed 
to Perfection

De uiterst kleine ST-A10 TouchPOS draagt gebruikers-

vriendelijkheid hoog in het vaandel, met uitzonderlijk  

eenvoudig onderhoud dankzij het kliksysteem voor  

onderdelen en behuizing en een doordacht ergonomisch 

design om snel en professioneel de klant verder te helpen.

	 ●	 Hotels, Cafés,
  Restaurants

	 ●	 Bakkerijen

	 ●	 Kiosken

	 ●	 Tankstations

	 ●	 Drogisterijen, apotheken

	 ●	 Schoen- en kleding-
  winkels

Toepassingen


