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TM-T20II je cenově dostupná pokladní tiskárna účtenek s vysokou 
rychlostí tisku a úspornými funkcemi.

Díky kombinaci rychlého tisku, vysoké spolehlivosti a úsporného provozu je tato 
tiskárna splňující podmínky programu Energy Star nepostradatelnou pro malé a 
specializované prodejny, pohostinské prostory a obchody s potravinami. 

Cenově dostupná
Tento snadno použitelný model je naší cenově nejvýhodnější pokladní tiskárnou 
účtenek a zvládá tisk na papír šířky 80 mm. Její funkce automatického zkrácení papíru 
zmenšuje horní i dolní okraj, šířku mezer mezi řádky a výšku čárového kódu, čímž 
umožňuje flexibilní tisk účtenek. Tímto způsobem lze kontrolovat náklady a řídit 
množství spotřebovaného papíru. Snížení nákladů na papír je dosahováno tím, že před 
odříznutím aktuální účtenky je vytištěno horní logo na začátek další účtenky, což 
zkracuje horní okraj o 12 mm.
Spolehlivá
Střední doba mezi poruchami je 360 000 hodin a životnost tiskového mechanismu činí 
15 milionů řádků, takže se na tiskárnu TM-T20II můžete spolehnout i ve 
velkoobjemových tiskových prostředích.
Flexibilní 
Tiskárně TM-T20II nechybí ani integrované rozhraní USB a na výběr máte ze dvou 
modelů: 1) USB + sériové rozhraní, 2) USB + ethernetové rozhraní, což z tiskárny dělá 
dlouhodobou investici, protože je možné kdykoli přepínat mezi jednotlivými rozhraními.
Rychlá 
Rychlost tisku 200 mm/s vám ušetří čas, zatímco konkurenceschopná cena a provozní 
náklady vám ušetří peníze – ideální ve chvílích, kdy potřebujete rychle zkrátit dobu 
čekání ve frontě.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Ekonomický provoz
Funkce automatického zkrácení papíru
Spolehlivá
Životnost tiskového mechanismu 15 miliónů 
řádků
Vysoká rychlost tisku
Rychlost tisku 200 mm/s
Flexibilní možnosti připojení
Dva modely: 1) USB + sériové rozhraní, 2) 
USB + ethernetové rozhraní



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE
Rychlost tisku 200 mm/s

PÍSMA A STYLY
Rychlost tisku účtenka 200 mm/s
Rychlost tisku 200 mm/s

ROZHRANÍ
Rozhraní USB 2.0 typu B, RS-232, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Otvírání zásuvky

NAPÁJENÍ
Síťový adaptér PS-180 & EURO AC kabel, PS-180 & UK AC kabel

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku 140 x 199 x 146 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 1,7 kg
Barva Epson Dark Gray
Max. hladina hluku Provoz: 55 dB (A)

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců U dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry individuálního balení 400 x 255 x 500 mm

Hmotnost kartónové krabice 10 Kg

Násobky množství při obj. 4 Jednotky

Velikost palety 192 ks (24 x 8)

Epson TM-T20II Series

OBSAH DODÁVKY

Příručka na CD
Hlavní zařízení
PS-180 a AC kabel
Kryt vypínače
Papírové role
Gumové patky
USB kabel
Nástěnný držák
Záruční dokument

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for 
T20/II, T70II and T88V
C32C890634

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