
Epson TM-T70II (023A0): Serial +
Built-in USB, PS, ECW, EU

DATOVÝ LIST

Spolehlivá termální POS tiskárna s obsluhou zepředu. Díky 
kompaktnímu provedení se dá snadno uložit pod přepážku.

Model TM-T70II je spolehlivá termální tiskárna účtenek, kterou lze díky přednímu 
podávání papíru plně ovládat z její přední části.Tiskárna má kompaktní rozměry, takže 
se pohodlně vejde pod přepážku. Nechybí ani snadno přístupná ovládací tlačítka. 
Vysoká rychlost tisku 250 mm/s a tisk bez okrajů umožňují rychle obsluhovat 
zákazníky, aniž byste museli tak často měnit papírové role.

Snadná obsluha
Tato POS tiskárna představuje ideální řešení pro restaurace, maloobchodníky nebo 
pohostinství. Vejde se pohodlně pod přepážku (má totiž stejnou výšku jako většina 
pokladních zásuvek na hotovost), takže vám na stole ušetří cenné místo. Zásluhou 
široké škály možností připojení (USB, Ethernet a Wi-Fi) je tato tiskárna účtenek natolik 
flexibilní, že ji můžete nainstalovat a provozovat přesně dle svých potřeb. Volitelný 
ochranný kryt ochrání dráty a kabely před náhodným politím.

Dlouhá životnost
Tato tiskárna účtenek se ideálně hodí do rušných provozů s požadavky na stálý tisk 
velkých objemů. Vyznačuje se delší životností tiskového mechanismu (až 17 milionů 
řádků), cyklem životnosti tiskové hlavy 120 km a automatickým ořezávačem, který 
dokáže zpracovat až 1,7 milionu transakcí.

Úspora peněz
Pomocí funkce pro tisk bez okrajů, která šetří papír, můžete účtenky vytisknout až k 
okraji. Na jednu roli tak dokážete vytisknout více účtenek, takže ušetříte peníze. 
Tiskárna TM-T70II navíc může pro vaši firmu představovat efektivní doplněk šetrný k 
životnímu prostředí, protože současně splňuje podmínky programu ENERGY STAR 
pro nízkou spotřebu energie.

Tisk účtenek špičkové kvality
Tiskárna TM-T70II dokáže tisknout účtenky v různých odstínech šedé. Možnost 
tisknout pokročilou grafiku nebo čárové kódy zajišťuje, že rozvržení účtenky můžete do 
značné míry přizpůsobit. Snadno tak přidáte loga nebo reklamní sdělení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Obsluha zepředu
Přední podávání papíru
Vysoká rychlost tisku
Rychlost až 250 mm za sekundu
Malé rozměry
Snadno se vejde pod většinu přepážek
Tisk v odstínech šedé
Doplňte své materiály o loga a obrázky
Ekologicky šetrná
Splňuje podmínky programu ENERGY STAR



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE
Metoda tisku Termální řádkový tisk
Rychlost tisku 250 mm/s

PÍSMA A STYLY
Rychlost tisku účtenka 250 mm/s

ROZHRANÍ
Rozhraní USB 2.0 typu B, RS-232, Otvírání zásuvky

NAPÁJENÍ
Síťový adaptér PS-180 & EURO AC kabel

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku 125 x 194 x 114 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 1,7 kg
Barva Epson Cool White
Max. hladina hluku Provoz: 55 dB (A)

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců U dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C31CD38023A0

Čárový kód 8715946536699

Rozměry individuálního balení 400 x 500 x 274 mm

Hmotnost kartónové krabice 5,9 Kg

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Země původu Čína

Velikost palety 112 ks

Epson TM-T70II (023A0): Serial + Built-in
USB, PS, ECW, EU

OBSAH DODÁVKY

Příručka na CD
Hlavní zařízení
PS-180 a AC kabel
Kryt vypínače
Papírové role
Návod k instalaci
Záruční dokument

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Epson Connector Cover for TM-T70II only ECW
C32C814605

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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