DATASHEETS

Epson TM-T20II Series

De TM-T20II is een betaalbare kassabonprinter met hoge
afdruksnelheden en besparingsfuncties.
De combinatie van hoge afdruksnelheden, grote betrouwbaarheid en zuinige werking,
maakt deze Energy Star-gekwalificeerde printer tot een onmisbaar apparaat voor kleine
detailhandelszaken, gespecialiseerde winkels, horeca-etablissementen en kruideniers.
Betaalbaar
Dit gebruiksvriendelijke model is onze meest betaalbare kassabonprinter en heeft een
afdrukbreedte van 80 mm. De automatische papierreductiefunctie (APR) verkleint bovenen ondermarges, regelopschuivingsbreedte en streepjescodehoogte, waardoor flexibel
kassabonnen kunnen worden afgedrukt. U kunt hiermee de gebruikte papierhoeveelheid
controleren. Papierkosten worden geminimaliseerd doordat het bovenlogo van de
volgende bon wordt afgedrukt voor het afsnijden, zodat de bovenmarge nog eens wordt
verminderd met 12 mm.
Betrouwbaar
Met een gemiddelde tijd tussen storingen van 360.000 uur en een totale gebruiksduur van
15 miljoen regels, kunt u op de TM-T20II vertrouwen in omgevingen waarin grote
hoeveelheden worden afgedrukt.
Flexibel
De TM-20II wordt geleverd met een ingebouwde USB-interface en u kunt uit twee
modellen kiezen: 1) USB met serieel, 2) USB met Ethernet. U kunt tussen
aansluitmogelijkheden schakelen wanneer u dat wilt, waardoor de aanschaf van dit model
een investering voor de lange termijn is.
Snel
De afdruksnelheden van 200 mm/sec kunnen u tijd besparen en de concurrerende prijs
en bedrijfskosten kunnen u geld besparen, hetgeen uiterst nuttig is wanneer u snel
wachtrijen wilt verkort.

KEY FEATURES
Zuinig
Automatische papierreductiefunctie
Betrouwbaar
Totale werkingsduur van 15 miljoen regels
Hoge afdruksnelheid
Afdruksnelheid tot 200 mm/sec
Flexibele connectiviteit
Twee modellen: 1) USB met serieel 2) USB
met Ethernet

PRODUCT SPECIFICATIONS
Afdruksnelheid

Epson TM-T20II Series

200 mm/sec

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

LETTERTYPEN EN OPMAAKPROFIELEN
Afdruksnelheid receipt

200 mm/sec

INTERFACES
Aansluitingen

RS-232, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type B, Ladeterugslag

POWER
Energievoorziening

PS-180 & EURO AC cable, PS-180 & UK netspanningskabel

ALGEMEEN
Afmetingen

140 x 199 x 146 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht

1,7 kg

Kleur

Epson Dark Gray

Geluidspiek

Bedrijf: 55 dB (A)

OPTIONELE ACCESSOIRES

OVERIGE
Garantie

Handleiding op cd
Hoofdapparaat
PS-180 & netspanningskabel
Inschakelknop deksel
Papielrol
Rubberen pootjes
USB-kabel
Muurhouder
Garantiebewijs

24 maanden Binnenbrengen
Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

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

LOGISTICS INFORMATION
Afmetingen losse verpakking

400 x 255 x 500 mm

Gewicht van de verpakking

10 kg

stuks

4 Eenheden

Palletformaat

192 stuks (24 x 8)
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

