DATOVÝ LIST

Epson TM-P20 (552): Receipt,
NFC, BT, Cradle, EU

Kompaktní a lehké řešení pro všechny, kteří požadují spolehlivý tisk
účtenek a vstupenek na cestách
Spolehlivý mobilní tisk od evropské jedničky v oblasti pokladních tiskáren1. TM-P20 BT
je naše nejmenší a nejlehčí mobilní tiskárna účtenek, ideální pro personál
maloobchodních prodejen, pohostinství, prodej jízdenek a kohokoli, kdo vyžaduje
mobilní tisk účtenek.
Ultralehká a kompaktní
Tiskárna TM-P20 BT má o polovinu menší velikost2 než naše jiné dvoupalcové modely
a přibližně o dvě třetiny nižší hmotnost3. Může se chlubit rychlým tiskem (až 100
mm/s) a dlouhou životností baterie (až osm hodin), což z ní činí ideální volbu pro
zaneprázdněný personál maloobchodních podniků, který řeší nákupy na prodejnách,
personál v restauracích obsluhující zákazníky a pro tisk jízdenek v autobusech a
vlacích. Zařízení je také opatřeno sponou na opasek pro snadné nošení.
Bezproblémové možnosti připojení
Naše inteligentní technologie ePOS umožňuje ovládání tiskáren TM přímo z webových
prohlížečů nebo nativně na řadě chytrých zařízení. Funkce NFC (Near Field
Communication) umožňuje mobilním zařízením a tabletům snadné spárování s
tiskárnami. V případě zařízení bez funkce NFC je možné také rychlé a snadné
párování na základě čárových kódů.
Robustní provedení
Víme, jak frustrující může být zpoždění. Tiskárna TM-P20 BT je vybavena celou řadou
funkcí, které jsou zárukou nepřetržitého provozu bez problémů. Abychom mohli těmto
drobným nepříjemnostem zabránit, zařízení je odolné vůči pádu z výšky do 150 cm a
díky volitelnému měkkému přepravnímu pouzdru také splňuje certifikaci IP-54 pro
odolnost vůči nárazům a vodě.
Snadná obsluha
Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání a kontrolkám LED bude pro vás používání
tiskárny hračka. Zakládání dávek papíru zaručuje velmi snadné doplňování papíru i na
cestách.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Lehká a kompaktní
Ideální pro tisk účtenek a jízdenek na
cestách
Tisk ePOS
Umožňuje tisk z jakéhokoli mobilního
zařízení bez nutnosti instalace ovladačů.
Dlouhá životnost baterie
Vydrží až 8 hodin nepřetržitého provozu.
(Nabíječka je součástí balení.)
Funkce NFC a párování na základě
čárových kódů
Jednoduché párování mobilních zařízení a
tabletů s tiskárnou
Vysoká rychlost tisku
Až 100 mm/s, pro rychlý tisk účtenek a
transakce

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE
100 mm/s

Epson TM-P20 (552): Receipt, NFC, BT,
Cradle, EU

Rychlost tisku účtenka

100 mm/s

OBSAH DODÁVKY

Rychlost tisku

100 mm/s

Rychlost tisku
PÍSMA A STYLY

ROZHRANÍ
Rozhraní

USB 2.0 typu Mini-B, Bluetooth

NAPÁJENÍ
Síťový adaptér

Adaptér střídavého proudu, C, Cradle, Evropský napájecí kabel

Životnost baterie

Bluetooth 26 Hodiny

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku

79 x 120 x 44 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku

0,22 kg

Barva

Černá (EBCK)

Max. hladina hluku

Provoz: 57 dB (A)

OSTATNÍ
Záruka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

12 měsíců U dodavatele
Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE
SKU

C31CE14552

Čárový kód

8715946545790

Násobky množství při obj.

1 Jednotky

Země původu

Čína

Velikost palety

216 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Adaptér střídavého proudu, C
Spona pro připnutí k opasku
Kolébka
Hlavní zařízení
Papírové role
USB kabel
Uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
Záruční dokument
Baterie (OY-BY20)
Evropský napájecí kabel

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Epson OT-BY20 (093): Li-Ion Battery for TM-P20
C32C831093
OT-PC20 (000): Padded Case for TM-P20
C32C881000
Epson OT-SC20 (002): Single Printer Charger for TM-P20
C32C881002
Epson OT-BS20 (001): Battery Spacer for OT-BY20
C32C881001
Epson OT-MC20 (005): Multi Printer Charger for TM-P20
C32C881005

1. – Futuresource consulting, 2010
2. – Menší než poloviční velikost je vypočítána
následujícím způsobem: TM-P20: 413 cm3 / P60II: 1 065 cm3,
takže se jedná o 39 % objemu modelu P60II
3. – Přibližně o dvě třetiny nižší hmotnost je vypočítána
následujícím způsobem: TM-P20: 228 g / P60II: 630 g, takže
se jedná o 36 % hmotnosti modelu P60II

