מגוון פתרונות לנקודות מכירה ()POS

מעניקים את השירות
הטוב ביותר
פתרונות לקמעונות ולאירוח

תוכן עניינים
מקרא
קמעונות
אירוח
שירותים
פיננסיים

)POS( מדפסות לנקודות מכירה
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 לקבלות או למדבקותEpson TM-P60II

עומדים בקצב של הצרכנים

Epson TM-P80

מספקים שירות של מחלקה ראשונה

Epson TM-P20

יעילות משופרת בנקודת המכירה

מדפסות למדבקות ולקופונים
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)POS( מסופים לנקודות מכירה

10

שירותי בריאות

Epson TM-T88IV ReStick

Epson TM-T88V-DT

לוגיסטיקה

Epson TM-L90 Liner-free

Epson TM-T70II-DT

סביבה מנהלית

Epson TM-L90 and Peeler

Epson TM-T88V-iHub

Epson ColorWorks C3500

Epson TM-70-iHub

הסבר
של סמל

החזרת מצב
אוטומטית

Epson ColorWorks C3400

תחזוקה
מרחוק

ממשק ניתן
להחלפה

Epson TM-T88VI

Epson ColorWorks C7500G

Epson TM-T88V

Epson TM-L500A Ticket

Epson TM-T70II

Epson TM-C710

Epson TM-m30

26

Epson TM-T20II

Epson DM-D110

Epson TM-U220

Epson DM-D210

Epson TM-U295

Epson DM-D30

Epson TM-U590

27

Epson TM-U950

Epson TM-S9000MJ

Epson TM-H5000II

Epson TM-S1000

Epson TM-H6000IV

סורקי צ'קים

Epson TM-S2000MJ

מוצרים נוספים
חומרים מתכלים

תצוגה

ממשקים
השפעה על הסביבה

MICR

12

Epson ColorWorks C7500

תצוגות ללקוח
חותך אוטומטי

)POS( מדפסות לנקודות מכירה
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31
39

פתרונות לתקנות פיסקליות
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Epson TM-T800F
Epson TM-T900F
Epson TM-T810F
Epson TM-T86FII
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הנוף הקמעוני
מתפתח
הקמעונאים של היום מבינים יותר ויותר את החשיבות של
כל הערוצים ,כיוון שכך ניתן לספק ללקוחות את ההזדמנות
והגמישות לערוך קניות באופן המתאים להם ביותר  -ולעבור בין
הערוצים השונים בהתאם לרצונם.
גישה זו של כל הערוצים מובילה לשינוי בתפקיד ה'מסורתי' של
חנויות פיזיות ,המשמשות את הלקוחות כדי לבדוק את המוצרים
בצורה מוחשית  -ולאחר מכן הם הולכים הביתה כדי לקרוא
ביקורות ,להשוות מחירים ולבסוף לקנות בצורה מקוונת.
עם זאת ,נתוני קמעונות מראים ש 166% -מהקניות עדיין
מתבצעות בחנות הפיזית  -כלומר שהחוויה בחנות חשובה יותר
מתמיד כדי לנסות ולהבטיח את נאמנות הלקוח .והדרך הטובה
ביותר להבטיח חוויה זו היא באמצעות שימוש בטכנולוגיה.

להשפיע על התנהגות
הקנייה של הלקוח

לבצע עסקאות
הרחק מהקופה

באופן דומה ,בענף האירוח ,היכולת להשיג את נאמנות הלקוח
מתקבלת יותר ויותר באמצעות טכנולוגיה  -והיא משמשת
כדי ליצור מעורבות בדרכים חדשניות ומעניינות .הטכנולוגיה
יכולה לבוא לידי ביטוי כבר מרגע קבלת ההזמנות ועיבוד
התשלומים ליד שולחן האוכל באמצעות מחשב טבלט,
או ממתן אפשרות ללקוחות לעיין בקלות בתפריט ולבצע
הזמנה דרך הסמארטפון שלהם.
העובדה הבולטת הן במגזר הקמעונות והן במגזר האירוח ,היא
שהעשרת ושיפור חוויית הלקוח מהווה את המפתח  -כאשר
לטכנולוגיה יש תפקיד חיוני בקידום החוויה .נקודות מכירה
( )POSהן תחום מהותי לפיתוח ,ומאפשרות ללקוחות ליהנות
מהצעות ,מוצרים ומבצעים מותאמים אישית.
באמצעות הטמעה של טכנולוגיה מודרנית בנקודת המכירה,
הקמעונאים יכולים:

לספק מידע מותאם אישית
כדי להעניק שירות לקוחות
טוב יותר

להדפיס קבלות מרחוק

עומדים בקצב של הצרכנים
 Epsonיכולה לסייע לך להתמודד עם הדרישות וההרגלים המפתחים של הצרכן ,באמצעות מגוון רחב של טכנולוגיות
חדשניות ,ומוצרים המתוכננים לשפר כמעט כל סביבה קמעונית .המדפסות והמסופים החכמים שלנו מאפשרים לבדר,
להוסיף ערך ,להוסיף נוחות ,לצמצם זמני המתנה ולוודא שכל ביקור בחנות יהיה בלתי נשכח מהסיבות הנכונות .אנחנו
יכולים לסייע לך להפיק את המרב ממה שיש למחשוב ענן להציע ,ויחד עם מינוף הטכנולוגיה הניידת ליצור אינטראקציה
אמיתית עם הלקוחות.

גמישות משופרת

מינוף ניידות

– –החומרה תואמת למבחר רחב של פתרונות תוכנה
– –הפקת יתרונות מהקהילה הגדולה של ספקי התוכנה
העצמאיים ( )ISVשל Epson

– –העצמת הצוות ומתן גישה למידע בזמן אמת על מוצרים ומלאי
– –איפשור ביצוע טרנזקציות ממחשבי טבלט וממכשירים ניידים
אחרים באמצעות והדפס אוטומטית קבלות מנקודות מכירה
( )POSסמוכות
– –זהה והדפס קבלות מנקודות מכירה ( )POSסמוכות באמצעות
טכנולוגיית משואה
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התמקדות בעסקים

התאמה קלה

– –בחירה מתוך מגוון רחב של פתרונות ומוצרים ספציפיים
לקמעונות כדי לסייע בייעול העסק שלך
– –תכנון המיועד לעסקים מחוברים

– –היכולת להיות תחרותי ומעודכן בסביבה
קמעונית המשתנה במהירות
– –שילוב עם שירותי נקודות מכירה ()POS
מבוססי  ,PCמכשירים ניידים ואינטרנט.
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טכנולוגיה חדשה יוצרת הזדמנויות חדשות
המגוון של  TM-Intelligentמתוכנן לשינויים ,להתאמות ולהרחבות -
תכונות המהוות פלטפורמה המושלמת להפיכת חזון קמעוני עתידי למציאות של היום.
באמצעות מגוון של  TM-Intelligentניתן:
להטמיע מערכות  Take Awayנוחות

איפשור אפליקציות מבוססות אינטרנט לנקודות מכירה ()POS

הלקוח מבצע הזמנת אוכל בצורה מקוונת .ספק השירות שולח אותה למכשיר
 TM-Intelligentשל המסעדה ,שמדפיס את ההזמנה והקבלה.

הלקוחות משתמשים במחשבי טבלט כדי לגשת לאפליקציות מבוססות אינטרנט
לנקודות מכירה ( .)POSמערכת  TM-Intelligentמדפיסה את הקבלות
ומאפשרת הפעלת ציוד היקפי ישירות מאפליקציית האינטרנט.

הלקוח מבצע הזמנה בצורה מקוונת .ספק השירות שולח אותה למכשיר
 TM-Intelligentשל החנות ,שמדפיס את ההזמנה והקבלה.

הוספת תוכן לקבלות מסורתיות

פתרון פשוט של 'לחץ ואסוף'

אופטימיזציה של קנייה נתמכת
המוכרים יכולים להשתמש במחשב טבלט לקבלת פרטים על המוצר ולסייע
ללקוחות בקבלת החלטות .עסקאות המכירה מבוצעות באמצעות מכשירי
,TM-Intelligent ( TM-mמיועדים לפתרונות למחשבי טבלט) או מדפסות
 TM-Pניידות.

ספק שירותים מבוסס אינטרנט משתמש במערכת  TM-Intelligentלאספקת
שירותים דוגמת קופונים ונקודות נאמנות ישירות למדפסת.
קבלת הזמנות ביעילות
ההזמנות של המלצר נשלחות דרך מחשב טבלט למערכת ,TM-Intelligent
ששולחת את הפרטים למטבח או לבר לביצוע.
שירות חדרים מעודכן
האורחים מבצעים הזמנת שירות חדרים בצורה מקוונת ,וההזמנות נשלחות
באמצעות מכשיר  TM-Intelligentלצוות המטבח או המלון לביצוע.

מספקים שירות של
מחלקה ראשונה
פתרונות מחשב טבלט לנקודות
מכירה ()POS

הדפסה ניידת
קבלת תשלום והדפסת קבלות בכל
מקום במסעדה ושיפור חווית הלקוח
באמצעות מדפסת הקבלות הניידת
.TM-P20

ניוד העובדים ושיפור חוויית הלקוח
באמצעות פתרונות TM-m30
למחשבי טבלט בנקודות מכירה
()POS

בר

מ
ש
רד
קב
לה
הדפסה קומפקטית

אינטראקציה אישית יותר

בשילוב עם מכשיר נייד דוגמת
מחשב טבלט ,הדגם TM-T70II
מהווה פתרון מסוגנן וחסכוני
בדלפק הקבלה.

הגדל את האינטראקציה של
הלקוחות כיוון שהם יכולים
להשתמש במכשירים החכמים
שלהם לעיון מקוון בתפריט
ולהזמנות.
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הדפסה אמינה
 TM-T20IIהיא מדפסת קבלות
אמינה עם תחזוקה מועטה,
אידיאלית למטבחים עסוקים .ממדיה
קומפקטיים במיוחד וניתן להרכיבה
אופקית או לתלותה אנכית על הקיר.

תוצאות עטורות פרסים
מדפסות בגודל  A4ו A3 -מסדרת
 WorkForce Proשל Epson
מציעות עלויות תפעול נמוכות,
מהירות הדפסה גבוהה ומעורבות
נמוכה של המשתמש כדי לגביר את
הפרודוקטיביות.

מט
בח
פעילות המנהלים
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מ
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נה

ה

מנהלים יכולים להשתמש במכשירים
ניידים לקבלת תמונה בזמן אמת
של ההכנסות ומספר העסקאות
במסעדה ובבר.

ר1

בו
 2ע פה
ק

קיצור זמני ההמתנה

פתרונות חכמים

הענק ללקוחות תחושה נעימה עם
חוויה מהירה יותר וחלקה יותר,
כשהצוות נע ברחבי המסעדה
ומקבל הזמנות באמצעות מחשבי
טבלט.

באמצעות  TM-T88V-iHubתוכל ליהנות
מפתרונות טבלט לנקודות מכירה ()POS
חדשניים במחיר סביר.

יעילות משופרת
בנקודת המכירה
ביצועים עוצמתיים

מדבקות מיידיות

הפחת זמני עסקאות והשבתות עם .TM-T88V
מהירויות הדפסה ,אמינות יוצאת מהכלל ועיצוב חסכוני
הופכים אותה למדפסת קבלות אידיאלית עבור נקודות
מכירה ( .)POSבנוסף ,ובמיוחד לנקודות מכירה
( ,)POSמתאים מגוון המדפסות הפיסקליות שלנו,
המדפיסות קבלות ומנצלות זיכרון פיסקלי.

הבלט את המוצרים שלך עם מדבקות,
תגים וכרטיסים צבעוניים ,איכותיים
המושכים תשומת לב ומודפסים לפי
דרישה .הColorWorks C3500 -
מושלמת עבור מוצרים מיוחדים ,מבצעי
מכירות ועסקאות של הרגע האחרון.

הדפסה ממכשירים ניידים
צור חוויית קניות מיידית עם הדפסה
קלה של קבלות ממחשבי טבלט,
באמצעות מדפסת הקבלות TM-m30
הקומפקטית והמסוגננת שלנו.
8
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מהירות השירות
תיהנה מהדפסת קבלות ועיבוד
צ'קים מהיר באמצעות הדגם
 .TM-H6000IVהעיצוב הקומפקטי
מאפשר התאמה קלה למקומות
קטנים בנקודות מכירה (.)POS

הרחבת הקשר עם לקוחות
הגבר את ההכנסות ואת נאמנות
הלקוחות באמצעות הדפסת קבלות
וקופונים צבעוניים במדפסת
 .TM-C710מקד הצעות ללקוחות
ספציפיים והגדל את יעילות המבצעים
והמכירות.

0.5

86
p8
0.7
€

9

הגדל משמעותית את אפקטיביות מבצעי
המכירות בעזרת סדרת SureColor
 SC-Tשלנו .צור פוסטרים גדולים בHD -
ותצוגות המחזקות את תמונת המותג
שלך ומעודדות מכירות.

מדפסות בגודל  A4ו A3 -מסדרת
 WorkForce Proשל Epson
מציעות עלויות תפעול נמוכות,
מהירות הדפסה גבוהה ומעורבות
נמוכה של המשתמש כדי לגביר את
הפרודוקטיביות.

€

1.6

€

הדגם  TM-P60II Peelerאידיאלי
עבור הפקת תוויות מדף ותיוג
מוצרים ,ומבצע את העבודה
במהירות עם הדפסה בעלת
ביצועים עוצמתיים החוסכת זמן.
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יצירת רושם רב

תוצאות עטורות פרסים

רף חדש לאמינות
מדפסת המדבקות הצבעונית,
העמידה ,האמינה והמהירה שלנו
מדגם ColorWorks C7500
אידיאלית לסביבות תעשייתיות -
החל בהדפסת מדבקות לקופסאות
ועד תגיות למדפים למטרות סדר
וארגון.

מסופים לנקודות מכירה ()POS

שליטה חכמה
המדפסות החכמות שלנו לנקודות מכירה ( )POSכוללות שפע יתרונות ומציגות מגוון אפשרויות חדשות -
המאפשרות שליטה מלאה בסביבה שלך.
ניתן להדפיס ישירות ממכשירים ניידים ,ולשלוט בציוד היקפי לנקודות מכירה ( )POSבצורה מקומית ,או דרך
האינטרנט .האינטראקטיביות של המדפסות שלנו מאפשרת גם תקשורת ממוקדת עם תצוגות דיגיטליות .יתר על
כן ,כל הגמישות הזו ארוזה בעיצוב קומפקטי  -כדי לסייע לחסוך במקום על הדלפק.

קומפקטיות
עיצוב מסוגנן וקומפקטי
בצבע שחור או לבן החוסך
מקום על הדלפק

שליטה בציוד היקפי
שליטה בציוד היקפי
לנקודות מכירה ()POS
בצורה מקומית או דרך
האינטרנט

הדפסה ממכשירים
ניידים
הדפסה ישירות ממחשבי
טבלט וממכשירים חכמים
אחרים

אינטראקטיביות
מספקת תקשורת
ממוקדת עם תצוגות
דיגיטליות

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

ה TM-T88V-DT -המציעה לקמעונאים חיסכון עלויות משמעותי ,היא
מדפסת קבלות בתכנון משולב (מעבד מובנה) .באופן זה כמות החומרה
הנדרשת קטנה יותר ,צריכת האנרגיה מופחתת והוצאות התחזוקה
והשירות מופחתות אף הן .העלויות מופחתות עוד יותר באמצעות תכונת
ה'חיסכון בנייר' של המדפסת.

ה TM-T70II-DT -כוללת את כל הפונקציונליות כמו הTM-T88V-DT -
עם יתרון נוסף המאפשר את הצבתה מתחת לדלפק .השימוש במכשירים
ניידים נעשה פשוט ,היות שמכשירים ניידים יוצרים תקשורת עם המדפסת
באמצעות דפדפני אינטרנט .בנוסף ,ניתן לבצע מרחוק גם הגדרה ,ניהול
וניהול מכשיר מקומי.

ה TM-T88V-DT -מספקת גמישות מלאה ,מאפשרת להפעיל אפליקציות
מקומיות ,ועם פונקציונליות  PCפנימית היכולה לשמש לגיבוי אפליקציות POS
ומסדי נתונים.

מהירות ההדפסה הגבוה של עד  250מ"מ/שנייה חוסכת זמן ,והפעלה מלאה
מהחזית מסייעת לחסוך במקום .קמעונאים יכולים ליהנות מצריכת אנרגיה
נמוכה יותר בהשוואה למערכות רגילות ,כיוון שמכשיר אחד משלב בתוכו את
המדפסת ,ה CPU -והאחסון.

– –הודות לטכנולוגיית  ,ePOSניתן ליצור תקשורת ישירה עם מכשירים ניידים
ללא צורך ב PC -או בדרייברים נוספים
– –יוצרת נקודות מכירה ( )POSמלאה ,לרבות שליטה בכל הציוד ההיקפי,
הודות לעיצוב המשולב עם מעבד פנימי ,זיכרון וSSD -
– –צמצום עליות כיוון שקיימים פחות מכשירים שמחייבים תחזוקה
– –הפחתת השבתות באמצעות גיבוי נתונים מקומי

– –הדפסה ישירות מדפדפני HTML 5
– –אפליקציות שונות במכשירים ניידים שונים יכולים לשתף נתונים באמצעות
טכנולוגיית  ,Communication Boxהתכונה שלנו לניהול תוכן
– –שימוש בטכנולוגיית  ePOSשלנו לשליטה בציוד היקפי לנקודות מכירה
הנשלט בצורה מקומית דרך האינטרנט
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TM-T70-iHubb

TM-T70-iHub

צור רכזת ראשית לנקודות מכירה ( )POSבאמצעות .TM-T88VIשלב
בקלות ושלוט בציוד היקפי דוגמת סורקי ברקוד ,תצוגות ומחשבי טבלט
הודות לאפשרויות קישוריות מרובות.

פלטפורמה ומדפסת קבלות חדשנית לנקודות מכירה ( )POSהמבוססת
על מחשב טבלט ,מציעה קישוריות לאינטרנט ולמכשירים ניידים ,ושליטה
בסיסית בציוד היקפי.

ה TM-T88VI-iHub -מיועדת להפעלה בו-זמנית של מערכות מסורתיות
לנקודות מכירה ( )POSמבוססות  ,PCוהן עם מערכות עדכניות המבוססות
על מחשבי טבלו ועל אינטרנט.

ה TM-T70-iHub -פועלת כפלטפורמה המציעה פתרון לנקודות מכירה ()POS
המבוססות על מחשב טבלט .היא יוצרת תקשורת עם מחשבי טבלט ושולטת
בציוד היקפי בסיסי של נקודות מכירה ( )POSדוגמת סורקי ברקוד ומקלדות.
זוהי פלטפורמה מקיפה לנקודות מכירה ( )POSללא צורך במחשבים/מסופי
 POSאו דרייברים נוספים .טעינת נייר בחזית מאפשרת למקם מדפסת קבלות
זו מתחת לדלפק.

– –אפשרויות מרובות לקישוריות חוטית וקישוריות Wi-Fi
– –חיבור מערך רחב של ציוד היקפי
– –הדפסה מהירה מאוד של עד  350מ"מ/שנייה
– –הדפסה ישירה משרת אינטרנט לכל מדפסת קבלות מחוברת
– –תמיכה במשואה לקבלת מעורבות משופרת של הלקוח

– –הדפסת קבלות ושליטה בציוד היקפי ישירות מדפדפני אינטרנט
– –ללא דרייברים שצריך להתקין או לעדכן
– –שימוש במכשירים ניידים לשם ניהול תוכן וכלים אחרים

מדפסות לנקודות מכירה ()POS

מהירות ופשטות
הלקוח הוא המלך ,לכן שירות מחלקה ראשונה וחוויה מרתקת חיוניים להגדלת רווחיות .אנחנו מספקים
את הטכנולוגיה המתאימה לצורכי הקמעונות והאירוח ,בין אם מדובר בתפוקה מהירה של טרנזקציות או
זמן השבתה מצומצם.

TM-T88VI
הדפסה ממכשירים ניידים

מדפסת הקבלות החדשנית מדגם  TM-T88VIבנויה להתאמה ומיועדת לפעול
בו-זמנית הן עם מערכות מסורתיות לנקודות מכירה ( )POSמבוססות  ,PCוהן
עם שירותים ניידים ושירותים מבוססי אינטרנט כדי לסייע לקדם עוד יותר את
העסק שלך.
מכשיר זה מושלם עבור חנויות ,ברים ומסעדות כדי לפתח דרכים חדשות
ואפקטיביות ליצירת אינטראקציה עם לקוחות .המכשיר מאפשר גם לבדוק פתרונות
אינטרנט ופתרונות ניידים מבלי לאבד את הפונקציונליות של מערכת מסורתית
המבוססת על .PC
נוסף על הגמישות ,הדגם  TM-T88VIמספק ביצועים נהדרים ,עם מהירות הדפסה
של עד  350מ"מ/שנייה ועם אמינות מעולה .יתר על כן ,הפונקציה להזנת נייר
אחורית מסייעת לחסוך בנייר ללא השפעה על הביצועים ,ולצמצם את הוצאות
ההפעלה ובזבוז נייר.
– –הדפסה מהירה מאוד של עד  350מ"מ/שנייה
– –דו-קיום מאפשר חיבור בו-זמני למחשב ,למכשיר נייד ולאינטרנט
– –הדפסה ישירה משרת אינטרנט לכל מדפסת קבלות מחוברת
– –הדפסה מכל מכשיר נייד למדפסת הזמינה הקרובה ביותר באמצעות משואה
– –תאימות לאפליקציות ולדרייברים עכשוויים של TM-T88V

הדפסה ישירות ממחשבי טבלט
וממכשירים חכמים אחרים
חיסכון

פונקציה להזנת נייר אחורית חוסכת כסף
מהירות

מהירות הדפסה של  350מ"מ/שנייה
שליטה בציוד היקפי

שליטה בציוד היקפי לנקודות מכירה
( )POSבצורה מקומית או דרך
האינטרנט
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TM-T88V

TM-T70II

זוהי מדפסת הקבלות התרמית החסכונית ביותר ,עם צריכת המשאבים
הנמוכה ביותר שלנו .דגם זה המהווה את "ספינת הדגל" מכניס לעסק
ביצועים עוצמתיים יותר ללא מאמץ ,ועלות תפעול נמוכה במיוחד.

מדפסת  POSתרמית ברמת ביניים להדפסת קבלות ,אידיאלית לקמעונאות
ולתעשיית האירוח ,היא מדפסת מהירה ואמינה בעיצוב מסוגנן החוסך
מקום .המדפסת קלה לחיבור ולשילוב ,ויכולה להדפיס ישירות ממכשירים
ניידים באמצעות אפליקציות מקומיות או מבוססות אינטרנט.

כמו דורות  Epson TM-T88לפניה ,החדשנות נמצאת בבסיסה של המדפסת.
זו המדפסת הגרפית הראשונה בעולם לנקודות מכירה המדפיסה בגווני אפור.
מדפסת זו עובדת קשה יותר עבור העסק בנקודת המכירה ,עם צירי מתכת,
עמידות בפני התזת נוזלים ,חותך נייר משולב בעל דירוג ביצועים של  2מיליון
חיתוכים ,מחזור עבודה ממוצע של  70מיליון שורות בין תקלות וראש הדפסה
עם קיבולת גדולה ב .50% -עם רמת אמינות כזו ,אנו שמחים להציע אחריות
מסחרית למשך  4שנים
– –הדפסה מהירה; עד  300מ"מ/שניה
– –הפחתת בזבוז על-ידי הפחתת נייר אוטומטית
– –אמינות יוצאת מהכלל עם  70מיליון שורות בין תקלות
– –ניתנת להתקנה פשוטה ושדרוג קל
– –מספקת מבחר רחב של סוגי קישוריות
– –מציעה מבחר צבעים לרבות לבן קר ,אפור כהה או שחור

ה TM-T70II -מציעה מגוון רחב של סוגי קישוריות לקבלת גמישות מקסימלית
בתשתית ה .IT -הודות לתכנון המאפשר הפעלה קדמית מלאה ניתן להציב את
ה TM-T70II -מתחת לדלפק ולפנות מקום יקר על הדלפק.
– –מדפסת קבלות מהירה ואמינה
– –עיצוב חסכוני במקום מאפשר להציב על המדפסת ציוד היקפי נוסף של
נקודות המכירה וכך הופך אותה מתאימה ליישומי mPOS
– –הפעלה מלאה מהחזית מאפשרת אחסון והפעלה מתחת לדלפק
– –הדפסת בגווני אפור לקבלת סימני לוגו מרשימים והודעות שיווקיות
על הקבלה
– –תכונה לחיסכון בנייר להפחתה אוטומטית של בזבוז

מדפסת לנקודות מכירה ()POS
TM-m30
למי שרוצים לעבור למערכת טבלט לנקודות
מכירה ( )POSבמחיר נוח וקלה להתקנה,
מדפסת  TM-m30שלנו בפורמט טבלט לנקודות
מכירה היא הבחירה האידיאלית .הודות ל-
 ,ePOSה TM-m30 -יוצרת תקשורת קלה עם
אפליקציות אינטרנט ,ומבטיחה שניתן להדפיס
קבלות במהירות וביעילות מכל מכשיר נייד.
ה TM-m30 -היא מדפסת מלוטשת ,מסוגננת
וקומפקטית ואחת המדפסות הקטנות בעולם
לנקודות מכירה ( .)POSהגודל מאפשר להציב
אותה כמעט בכל מקום  -אידיאלית לכל סביבה
קמעונית ,במיוחד כזו עם מקום מוגבל .היא מגיעה
בצבעי שחור או לבן וניתן להשתמש בה כבמדפסת
עם גישה עילית או קדמית.
ניתן להדפיס ישירות מכל מכשיר חכם עם ,ePOS
ואפשר להתאים אישית במהירות ובקלות קבלות
עם סמלי לוגו והודעות על מבצעי מכירות .יכולת
מתקדמת להדפסת גרפיקה וברקוד ,באמצעות
הדפסה איכותית בגווני אפור מרובים ,במהירות
ובפשטות.
נוסף על כך ,באמצעות הזנת נייר לאחור ,או
הדפסת הלוגו כאשר הקבלה נחתכת ,ניתן לקצר
את אורך הקבלה כדי לצמצם את בזבוז הנייר
והצריכה בשיעור של עד .30%

TM-m30
תצוגה אופציונלית ללקוח
הצגת מידע באמצעות מסך DM-D30
אופציונלי ,התואם לעיצוב המודרני של
TM-m30
מעמד אופציונלי למחשב טבלט
שילוב פונקציונליות של מחשב טבלט
באמצעות מעמד אופציונלי ושימושי
כיסויים ניתנים להחלפה
החלפה פשוטה של מכסים מאפשרת
להציב את המדפסת בצורה אופקית
או אנכית  -ואפשרות טעינת נייר מהחזית
או מלמעלה

– –עיצוב מסוגנן ,מלוטש וקומפקטי
– –גמישות במיקום  -אופקי או אנכי
– –הדפסה באמצעות  NFCהתאמת קוד QR
– –הדפסת  ePOS2מאפשרת הדפסה ישירה
מכל מכשיר נייד ללא צורך בהתקנת או עדכון
דרייברים
– –מהירות הדפסה של עד  200מ"מ/שנייה
– –הדפסי קבלות באיכות גבוהה
– –הזנת נייר גמישה  -קדמית או עילית בהתאם
לתצורה אופקית או אנכית
– –פונקציות לחיסכון בנייר
– –מתאימה לתצוגת  DM-D30החדשה,
לקבלת פתרון שילוב קל
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TM-T20II

TM-U220

ה Epson TM-T20II -היא מדפסת קבלות במחיר סביר לנקודות מכירה עם
מהירות הדפסה גבוהה ותכונות חסכוניות.

מדפסות סיכות גמישות ובמחיר נוח הן הבחירה המועדפת על-ידי
קמעונאים ,תעשיית האירוח ומטבחי מסעדות ,שבהם מהירות מהווה את
השיקול המרכזי .בחר מבין דגם  Dסטנדרטי ,דגם  Bעם חיתוך אוטומטי,
או דגם  Aהכולל הדפסת יומן.

דגם קל לשימוש זה הוא מדפסת הקבלות לנקודות מכירה ( )POSבמחיר הנוח
ביותר שלנו ,ועם מהירות הדפסה של  200מ"מ/שנייה יכולה לחסוך לך זמן,
ואילו המחיר התחרותי ועלויות ההפעלה יכולים לחסוך לך כסף .אידיאלית כדי
לקצר במהירות תור של לקוחות ממתינים.
– –פונקציה אוטומטית לצמצום שימוש בנייר החוסכת כסף
– –תוחלת חיי מנגנון אמין להדפסת  15מיליון שורות
	–מהירות הדפסה של  200מ"מ/שנייה
	–זמן ממוצע בין תקלות של  360,000שעות
	–קישוריות גמישה עם שני ממשקים מובנים
	–אפליקציה להדפסת קופונים

TM-T20II
חיסכון
פונקציה אוטומטית לצמצום
שימוש בנייר החוסכת כסף
אמינות
 15מיליון שורות של תוחלת
חיי מנגנון
מהירות
מהירות הדפסה של
 200מ"מ/שנייה

– –ממשק ניתן להחלפה
	–אפשרות לתלייה על הקיר במטבחים
	–החלפה קלה של נייר וסרט
	–טיפול בגליל נייר של  69 ,58או  76מ"מ

מדפסות לנקודות מכירה ()POS
TM-U295

TM-U590

מדפסת שוברים קומפקטית ורב-תכליתית במידה שלא תאומן.

בתי מלון ,מסעדות ובנקים ימצאו אינסוף שימושים למדפסת שוברים זו
בעלת החלקים המרובים.

	–מדפסת סיכות אולטרה קומפקטית
– –עיצוב עם משטח שטוח ,אידיאלי לאישור צ'קים וכרטיסי אשראי
	–הדפסה אנכית ואופקית להדפסה מכל ארבעה הצדדים כדי להדפיס בכל
מקום על המסמך

– מדפסת סיכות להדפסת שוברים עבור צ'קים וחשבוניות
– הדפסת מסמך מקור ועד ארבעה עותקים
– עיצוב עם משטח שטוח להכנסת נייר קלה
– ניתן לעבד בקלות גם שוברים גדולים יותר של עד  88עמודות

TM-U950

TM-H5000II

הבחירה המושלמת והרב-תכליתית לקמעונאים עסוקים עם מערכות של
נקודות מכירה עמוסות.

השתמש בקבלות ככלי עסקי עם ביצועים מוכחים של מדפסת תרמית
וסיכות זו .שפר את הקשר עם הלקוח על-ידי קישור רכישות וקניות מרובות,
הוספת סמלי לוגו ,מסרים וברקודים.

– –תמיכה במגוון פורמטים להדפסה ,לרבות קבלות ,יומנים ושוברים
	–הדפסת שוברי מקור ועד ארבעה עותקים
– –טעינת נייר קלה וחיתוך נייר אוטומטי
– –כוללת אופציה להדפסת צ'קים ואישורים

– –שילוב שיווק אישי בנקודות המכירה
– –מאפשרת הדפסת סיכות ותרמית מהירה והתאמה אישית של
שוברים רחבים
– –מספקת אמינות מעולה
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TM-H6000IV

נתיבי נייר רחבים והחלפה פשוטה של
חומרים מתכלים.

פנק את העסק שלך בהדפסת הקבלות ועיבוד
הצ'קים המהירים ביותר בתעשייה ,בקצב של עד
 300מ"מ/שנייה .עם  MICRמדויק ביותר בעל
שיעור זיהוי של יותר מ ,99% -מדפסת זו גם
מציגה רמה חדשה של אמינות.
המדפסת מזוהה כאחת המדפסות הרב-תכליתיות
האמינות והיעילות בשוק הקמעוני ומדפיסה קבלות,
חשבוניות וצ'קים והכל במכשיר קומפקטי אחד.
מאפיין נוסף של המדפסת היא עלות תפעול
נמוכה במיוחד.
המדפסת מציעה צריכת אנרגיה יעילה יותר וצמצום
צריכת הנייר לסיוע בהפחתת התקורות שלך .מנהלי
מערכת יעריכו את תכונת הניהול מרחוק החדשה,
את ההתקנה הקלה ואת שני הממשקים המובנים.

– –המדפסת ההיברידית המובילה בתעשייה
	–הדפסת קבלות מהירה של עד  300מ"מ/שנייה
	– MICRבדיוק של יותר מ99% -
– –פונקציות לחיסכון בנייר
– –ניהול ברשת וניטור מרחוק
	–יעילות בצריכת אנרגיה עם צריכת חשמל נמוכה
במצב המתנה

פתרונות לתקנות פיסקליות

חוק
ותאימות
חוקים פיסקליים מווסתים את האישור ,המפרט והשימוש במערכות או במכשירים פיסקליים
המאושרים לשם צבירה ,סיווג ,רישום והפצה של מידע על עסקאות מכירה.
ל Epson -יש שנות ניסיון רבות בטכנולוגיה ,בחקיקה ובעיבוד פיסקלי ,ואנו עובדים בשיתוף
פעולה הדוק עם רשויות מס באזורים שונים .הכיסוי העולמי שלנו מבטיח עמידה בדרישות
למפרט פיסקלי.
סדרת  Epson TM-T800Fוסדרת  Epson TM-T900Fמייצגות את היכולת של Epson
בהדפסה עבור דרישות פיסקליות של ארצות שונות.

TM-T800F

TM-T900F

סדרת  Epson TM-T800Fנועדה להפוך את ההדפסה של דוחות
פיסקליים וקבלות לקלה ויעילה ככל האפשר .מסייעת לקמעונאים ולספקי
שירותי אירוח לחסוך בזמן הודות להפקה מהירה של דוחות פיסקליים
גדולים ,כגון  .Z-closureדגמים ספציפיים אושרו לשימוש פיסקלי
באיטליה (דגם  )FP-81IIובפולין (דגם .)TM-T801FV

סדרת  Epson TM-T900Fנועדה להפוך את ההדפסה של דוחות
פיסקליים וקבלות לקלה ויעילה ככל האפשר ,הודות למעבד הפיסקלי רב
העוצמה של 400MHz .בנוסף לממשק הטורי ולממשק ה ,USB -קישוריות
 Ethernetמאפשרת שליטה מרחוק והפקת דוחות .דגמים ספציפיים אושרו
לשימוש פיסקלי באיטליה (דגם .)FP-90III

– –ניתן לאחסן במסד הנתונים של המדפסת עד  10שנים של נתונים פיסקליים
ועד  20,000בדיקות מידע על מחירים ( 20,000בדיקות  PLUבגרסה
האיטלקית בלבד).
– –חיבור טורי USB ,או ( Ethernetבהתאם לדגם)
– –חריץ לכרטיס  SDעבור ספר חשבונות דיגיטלי (עד )2GB

– –חותך אוטומטי משולב מבטיח שירות מהיר של הלקוחות
	–יחידה אחת המתאימה לקבלות פיסקליות ,כתבי זיכוי וחשבוניות פיסקליות
	–שליטה מרחוק והפקה של דוחות פיסקליים
	–תואמת לפקודות  XMLואינה זקוקה לדרייברים

TM-T900F/TM-T800F
עוצמה
מעבד  400MHzעוצמתי עבור
הנפקה מהירה של דוחות פיננסיים
ומסמכים פיסקליים

קישוריות
שליטה במסופי תשלום EFTPOS

רב-תכליתיות
הדפסה טקסט ,גרפיקה וברקוד.
מהירות הדפסה מקסימלית:
 150 :TM-T800Fמ"מ לשנייה
 260 :TM-T900Fמ"מ/שנייה

יכולות חכמות
יכולות חכמות מובנות ליצירת
תקשורת ישירות עם אפליקציות
אינטרנט או טבלט
לקוח  SMTPמובנה לייצוא
מסמכים פיסקליים בדוא"ל
ממשק  LANלהפקת דוחות
פיסקליים מרחוק ,וניהול באמצעות
שלט-רחוק
יכולת להפעיל אפליקציות אינטרנט
המיועדות לפונקציות ספציפיות
של נקודות מכירה באמצעות שרת
אינטרנט פנימי וזיכרון של 8MB

קיבולת גבוהה
שמירה של עד  10שנים של נתונים
פיסקליים
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TM-T810F

TM-T86FII

ה TM-T810F -היא אחד אחת מהסדרות החדישות של מדפסות קבלות
תרמיות הנבנית על הפלטפורמה הפיסקלית החדשה של  .Epsonמפתחים
ימצאו שקל לפתח לוחות תואמים כיוון שה TM-T810F -משתמשת בערכת
הפקודות הסטנדרטית של .Epson

מדפסת קבלות יעילה ואמינה עם חיישן לסימון שחור .זמינה לשימוש
פיסקלי בארצות שבהן תקנות פיסקליות מאפשרות שימוש בנייר תרמי עם
סימונים שחורים.

	–מוכנה להתאמה אישית על-ידי אינטגרטורים
– –קלה להתאמה אישית כיוון שהיא משתמשת בערכת פקודה סטנדרטית
של Epson
– –בנויה על הפלטפורמה הפיסקלית החדשה של Epson
– –יעילה ,עם מהירות הדפסה של עד  150מ"מ/שנייה
	–אמינה ,עם זמן ממוצע בין תקלות של  360,000שעות

– –חיישן לסימונים שחורים בנייר מודפס מראש
– –יעילה ,עם מהירות הדפסה מקסימלית של  220מ"מ/שנייה
	–אמינה ,עם זמן ממוצע בין תקלות של  360,000שעות

מדפסות ניידות לנקודות מכירה ()POS

בתנועה מתמדת
מהירות ויעילות .מדפסות אלה מוסיפות גמישות וקלות לאינטראקציה עם לקוחות ,עם
יכולות החל בהדפסת קבלות איכותיות וברקוד ועד להדפסה ישירה מדפדפני אינטרנט,
ממחשבי טבלט וממכשירים ניידים.

TM-P60II
לקבלות או למדבקות

 Epson TM-P60IIהיא מדפסת קבלות/מדבקות
המציעה פתרון פשוט להפליא להדפסת קבלות
ומדבקות .התכונות האינטואיטיביות מנצלות
טכנולוגיית הדפסה ניידת ,אלחוטית ונישאת
כדי לזרז תור ,קבלת הזמנות והדפסת מדבקות
למדפים ,ומסייעת לשרת את הלקוחות במהירות
וביעילות.
האמינות מובטחת הודות למארז המוקשח של
היחידה ,טעינת נייר קלה וחיי סוללה ארוכים של
עד  46שעות במצב  .Bluetoothבנוסף ,ניתן לטעון
בו-זמנית עד  4סוללות באמצעות יחידת טעינה
אופציונלית.
– –הדפסה ישירות מדפדפני אינטרנט ללא צורך
בדרייברים
– –כוללת חותך אוטומטי להפעלה קלה ונוחה
– –מספקת ביצועי הדפסה גבוהים של קבלות
ברוחב  58מ"מ במהירויות של עד
 100מ"מ/שנייה
– –חיי סוללה מעולים
– –עיצוב קומפקטי ועמיד
– –זמינה גם כדגם  TM-P60II Peelerעבור תיוג
 die cutמתקדם

TM-P80

האם אתה בעסקי הקמעונות או האירוח ורוצה
לזרז תורים ולהגדיל משוב חיובי מלקוחות?
אם כן ,מכשיר נישא זה מהווה את הבחירה
האידיאלית .בנוסף ה TM-P80 -יכולה לטפל
בהדפסת ברקודים וסמלים בדו-ממד ,ההופכים
מכשיר אמין זה למוצר הכרחי.
אם עליך להדפיס קבלות ברוחב  80מ"מ ,מדפסת
 POSתרמית יעילה זו היא אידיאלית ,וכוללת תפס
נוח לחגורה לשימוש נייד.
ה TM-P80 -כוללת פונקציה להפחתת נייר
אוטומטית ,המפחיתה אוטומטית את שולי ואורך
הקבלה עד  ,23%ללא שינוי הנתונים או מהירות
ההדפסה.
– –הדפסה ישירות מדפדפני אינטרנט ללא צורך
בדרייברים
– –מספקת חיי סוללה מובילים בתעשייה של עד
 46שעות במצב BT
– –עיצוב קומפקטי ועמיד
– –הדפסת קבלות של עד  100מ"מ/שנייה
– –כוללת פונקציה אוטומטית לצמצום שימוש בנייר
להפחתת עלויות נוספת
– –כוללת מכסה לנייר וחותך נייר אוטומטי.
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TM-P20
ה TM-P20 -החדשה של  Epsonהיא
פתרון הדפסה פשוט ,קל ואמין המאפשר
לעסקי קמעונות ואירוח לפעול בצורה יעילה
ופרודוקטיבית יותר .באמצעות הבינה הייחודית
והמובנית של  ,Epsonמשתמשי ePOS SDK
יכולים להדפיס ישירות מדפדפני אינטרנט ללא
צורך להתקין דרייברים נוספים .תכונות חדשות
ונוספות דוגמת פונקציה להגדרה קלה והדפסת
 NFCאו ברקוד ,הופכים את ה TM-P20 -לפתרון
הדפסה לפי דרישה קל לשימוש כדי לשפר את
חוויית הלקוח והשירות.

	–מדפסת קבלות קטנה וניידת ברוחב  58מ"מ
	–הפעלה פשוטה ואינטואיטיבית
	–מהירות הדפסה של עד  100מ"מ/שנייה
	–אמינה ועמידה (אישור  IP-54עם מארז
אופציונלי רך)
– –חיי סוללה ארוכים של עד  8שעות ( )BTועד
 6שעות ()Wi-Fi

TM-P20
הדפסה ממכשירים
ניידים
הדפסה ישירה ממחשבי
טבלט וממכשירים
חכמים אחרים
תכונות משופרות
התקנה קלה בסביבות
 Wi-Fiוהדפסת  NFCאו
ברקוד להפעלה נוחה

* POS-Printזמין במצב  WLANבלבד

ביצועים עוצמתיים
הדפסה מהירה של עד
 100מ"מ/שנייה
אמינות
חיי סוללה ארוכים

קומפקטיות
עיצוב קומפקטי ועמיד

מדפסות למדבקות ולקופונים

גמישות
ואמינות
החל ממדבקות ניתנות למיקום חוזר ותוויות מחיר ,ניתן להפיק את כל אלה ועוד באתר,
לפי דרישה ועבור סוגי מדיה רבים ושונים.

TM-T88IV ReStick
גרסה מיוחדת של מדפסת הקבלות המובילה בעולם
פותחה כדי להפיק מדבקות שניתן למקם מחדש ,אשר
נדבקות כמעט לכל חומר .מדפסת Epson TM-T88IV
 ReStickמדפיסה מדבקות קבלה נפרדות שניתן למקם
מחדש בנוחות ,מבלי לפגוע במשטח .מדפסת תרמית
ייחודית זו ,המסייעת בשיפור שירות הלקוחות ,תפחית את
השגיאות בעיבוד ההזמנות ותמנע טעויות בעת הוספת
מדבקות לסחורות ולהצעות אישיות.
הודות למבנה ולעיצוב העמידים והמוכחים שלו ,מוצר חדשני
זה מדפיס וחותך נייר תרמי רציף ללא בסיס לפי דרישה,
במהירות גבוהה ,ועם אמינות יוצאת מן הכלל.
– –הדפסה גמישה; על קבלות ועל נייר מדבקות מסוג
Liner-free ReStick
– –עמידות מוגברת למים ולמריחות
– –הדפסה במהירות גבוהה עבור גרפיקה ,ברקודים וטקסט
– –איכות גבוהה ואמינות
– –זמזם נוח כלול כסטנדרט

יישומים אופייניים עבור ReStick
מדפסת מדבקות  Liner-free ReStickשל  Epsonהיא פתרון חסכוני
למגוון רחב של יישומי מדבקות בתעשיות מזון מהיר ,אירוח ומוצרי צריכה
לרבות:
– –מדבקות מיוחדות
	–מדבקות לשקיות
	–מדבקות למוצר
	–מדבקות לקופסאות פיצה
	–מדבקות לעטיפות כריכים
	–מדבקות לספלים מיוחדים
	–מדבקות להזמנות טייק-אווי

	–מדבקות לתאריך תפוגה
	–מדבקות לאישור מסירה
	–מדבקות למקרר
	–מדבקות למזון מוכן מראש
	–מדבקות לפירוט מרכיבים
	–מדבקות למחירים מיוחדים
	–מדבקות לפרטים תזונתיים

TM-T88IV ReStick
נוחות
שימוש במדבקות דביקות ללא מצע שניתן
למקם מחדש
אמינות
ראש הדפסה של  203dpiברזולוציה
גבוהה
רב-תכליתיות
זמינות אפשרויות תלייה אנכית
ואופקית
קלות בשימוש
טעינת נייר קלה עם פונקציונליות הכנסה
פשוטה
חיסכון במקום
מאפשרת הדפסה של קבלה או מדבקה
נצמדת בגודל  80מ"מ בשטח של  58מ"מ
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TM-L90 Liner-free
 Epson TM-L90 Liner-freeמסייעת למסעדות מזון מהיר ולבתי קפה
לשפר את היעילות והדיוק של ההזמנות .עסקים יכולים להדפיס קבלות
בעלות גב דביק ,ולספק שיטה אמינה לתיוג הזמנות של לקוחות כדי
להבטיח את דיוקן.
– –שיפור הדיוק של ההזמנה בQSR -
– –משתמשת בנייר סטנדרטי ובנייר דביק
– –מקטינה אוטומטית את השוליים העליונים
– –תואמת לנייר ברוחב  58 ,40או  80מ"מ
– –אישור  ENERGY STARליעילות בצריכת אנרגיה
– –כוללת שלושה מצבי התקנה

Epson TM-L90
וTM-L90 Peeler -
שפר את העסק באמצעות מדפסת מהירה וקומפקטית שיוצרת מדבקות
וקבלות איכותיות .בחר מבין מגוון רחב של סוגי נייר ,כולל מדבקות,
קבלות וכרטיסים תרמיים .גרסת  Peelerכוללת פונקציה מיוחדת
המורידה עבורך את המדבקה מגליל הנייר ,אידיאלית לסביבות שבהן
העבודה מתבצעת עם כפפות.
– –הדפסה של עד  150מ"מ/שנייה ב 03×203dpi -
2
– –מאפשרת לעצב מדבקות מותאמות אישית במהירות ובקלות
– – -הזנת גלילי נייר פשוטה
– –– מציעה אמינות מצוינת עם  70מיליון שורות בין תקלות
– –זמינה גם כדגם Peeler
– –כוללת גרסה לרוחב  58מ"מ ,הזמינה בנפרד

מדפסות למדבקות ולקופונים

הדפסה לפי דרישה
הדפסה מהירה של מדבקות ,תגים וכרטיסים איכותיים ומושכי תשומת לב ,באמצעות מגוון
המוצרים שלנו הקלים ולשימוש ואמינים.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

ה Epson TM-C3500 -מציעה צבע באיכות
גבוהה ורב-תכליתיות לפי דרישה להדפסת
מדבקות ,תגים וכרטיסים .מיועדת לקלות
בשימוש .העסק יכול לחסוך זמן וכסף רב על
מיקור חוץ של הפקת מדבקות ,ולהדפיס בעצמו
מדבקות צבעוניות ותיוג למדפים ולפי דרישה.

סדרת  ColorWorks C7500של  Epsonהיא
מדפסת תעשייתית המאפשרת הפקה עצמית
ולפי דרישה של מדבקות ,המגדירה מחדש
מהירות ,אמינות וחיסכון בהדפסה .תוכל לסמוך
על מדבקות צבעוניות מושלמות הנראות נהדר,
מעבירות את המסר ומחזיקות מעמד זמן רב.

הדפס מדבקות ,תוויות וקבלות בצבע מלא ולפי
דרישה באמצעות מדפסת מהירה וקומפקטית
המיועדת להצבה על הדלפק ,אך עם זאת עמידה
וקלה להפעלה ולתחזוקה כדי להתאים בקלות
לסביבות תעשייתיות.

– –איכות גבוהה ,הדפסת הזרקת דיו בארבעה
צבעים (דיו פיגמנטי )CMYK DURABrite
– –שימוש קל ,עם פונקציונליות פשוטה
– –מיכלי דיו נפרדים חוסכים כסף ,כיוון שמוחלף רק
הצבע שנגמר
– –חותך אוטומטי משולב
– –כלולה תוכנה להגדרה קלה
– –תאימות עם אישור BS5609

– –אמינות ועמידות מעולה ,עם אחריות הכוללת
את ראש ההדפסה ואת כל החלקים האחרים,
לקבלת שלוות נפש מוחלטת
– –הדפסה מהירה ואיכותית; עד  300מ"מ לשנייה
– –הדפסה מושלמת ורציפה ,עם התערבות
מינימלית של המשתמש הודות לתכונות של
תחזוקה עצמית
– –שילוב חלק וקל עם כל מערכת הפעלה ,וכל
אפליקציית תוכנה
– –הדפסות המחזיקות מעמד זמן רב; עמידות בפני
מים ,דהייה ומריחה
– –סוגי מדיה מגוונים; הדפסה על-גבי מגוון סוגי נייר
מאט ומבריק

– –מחסנית דיו נוחה ל 3 -צבעים להחלפה קלה
	–הפעלה פשוטה מהחזית וגודל קומפקטי
מאפשרים הצבה מתחת לדלפק
	–השפעה מופחתת על הסביבה הודות לצבעי דיו
מבוססי-מים וצריכת אנרגיה נמוכה
	–חותך אוטומטי משולב  -אמין במיוחד.

ColorWorks
עמידות
דיו פיגמנטי המחזיק מעמד זמן רב
ועמיד במים ,הכתמה ואור UV
מהירות
הדפסה של עד  1,000מדבקות
לשעה
רוחב הדפסה
הדפסה על מדיה ברוחב  30עד
 112מ"מ
שמירה על הסביבה
צריכת חשמל נמוכה יותר בזמן
הדפסה ומצב המתנה
קלה לשליטה
שליטה בעזרת ניהול מרכזי
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TM-L500A Ticket
קבל הדפסה מהירה וגמישה של כרטיסים
ומדבקות ברמת בסיס באמצעות מדפסת
 ,Epson TM-L500A Ticketהעובדת עם מגוון
רחב של סוגי נייר.
מדפסת  Epson TM-L500A Ticketמסייעת
בקיצור התורים לכרטיסים הודות למהירות הדפסה
של עד  250מ"מ/שנייה ,ומתאימה למגוון רחב של
סוגי נייר  -לרבות מדיות עבות להדפסות עם טקסט
וגרפיקה באיכות גבוהה.

– –מתאימה למגוון רחב של סוגי נייר
– –מאפשרת החלפה קלה בין סוגי נייר הודות
לחיישני זיהוי נייר
– –מהירות הדפסה של עד  250מ"מ/שנייה -
לשימוש עם מחזיק נייר אופציונלי או מזין נייר
רציף בחלק האחורי

טעינת נייר פשוטה.

ממדים קטנים החוסכים בשטח על הדלפק או בעמדות
שירות עצמי.

TM-C710
ה Epson TM-C710 -היא מדפסת בצבע
מלא ובאיכות גבוהה להדפסת קופונים למבצעי
שיווק ממוקדים לקוחות בנקודות המכירה .היא
מאפשרת להגדיל את ההכנסות ואת נאמנות
הלקוחות באמצעות מבצעים המודפסים על
קופונים בצבע מלא .על-ידי הדפסת קופונים
צבעוניים לפי דרישה ,ובמהלך ביצוע העסקה ,ה-
 TM-C710מאפשרת להגיע טוב יותר ללקוחות
באמצעות הצעות מיוחדת ומבצעים ממוקדים.

– –איכות הדפסה גבוהה בצבע מלא
– –נפח הדפסה גבוה של קופונים
– –מהירה ויעילה ,יכולה להפיק קופון של  20ס"מ
ב 2 -שניות
– –קומפקטית ,לחיסכון בשטח דלפק באזור הקופה
– –מיכלי דיו בקיבולת גבוהה המנצלים כל טיפת דיו

האיכות המדהימה של הקופונים המופקים על-ידי
ה ,Epson TM-C710 -הופכת אותה לכלי עוצמתי
לשיווק ישיר כדי ליצור תקשורת יעילה יותר עם
הלקוחות.

הגדלת הפוטנציאל למשוך לקוחות חדשים וליצירת
תנועה רבה יותר בחנות באמצעות קופונים ממקודים
למבצעים.

תצוגות ללקוח

תקשורת ברורה יותר
שפר את תקשורת עם הלקוח באמצעות המגוון הרחב של  Epsonלתצוגות קומפקטיות,
מתכווננות ואמינות לנוחות הלקוחות .המסכים שלנו הם הרבה יותר מאשר רק
תצוגות מחירים .גרפיקה ברזולוציה גבוהה ועד  8שורות של טקסט נגלל מעניקים
לעסק שלך ניראות מרבית ומידע ברור.

DM-D110
מיקסום קלות ובהירות בעת הטיפול בלקוחות באמצעות תצוגה קלה וברורה לקריאה ,האידיאלית
למסעדות ולחנויות מתמחות .לקבלת גמישות נוספת ,ניתן להתאים את כיוון וגובה המסך  -וקיימת
גם תמיכה בשני ממשקים דרך חיבור  USBוטורי.
– –תצוגה עם העברת נתונים מהירה
	–זיכרון הבזק וטבלת גופנים מקיפה
	–לוח אופציונלי וכוונון גובה
– –זמין בארבעה צבעים כדי להתאים למדפסות נילוות

DM-D210
צור קשר ברור עם הלקוחות באמצעות תצוגה גדולה ,רחבת זווית וברזולוציה גבוהה זו .התצוגה
ברורה וקלה לקריאה ,עם חיוויים של  20עמודות ושתי שורות ,וניתנת להתאמה מלאה למקום
ולפריסה .בנוסף ,התצוגה תומכת בשני ממשקים ,דרך חיבור  USBוטורי
– –כוונון גמיש למעלה/למטה ,ימינה/שמאלה
	–זיכרון הבזק וטבלת גופנים מקיפה

DM-D30
הצג הכל בצורה מסוגננת במסך החדש מדגם  .DM-D30הוא זמין באותם הצבעים כמו מדפסת
 ,TM-m30ומתאים בנוחות מעליה – וכך ה DM-D30 -משתלב בצורה חלקה בסביבת נקודות
המכירה .ה DM-D30 -תואם גם לדגם .TM-T88VI
– –עיצוב מסוגנן ומודרני
– –אפשרויות הצבה גמישות

סורקי צ'קים
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סריקה מדויקת
דיוק ,ביצועים ,אמינות ,אבטחה ,שימוש פשוט .סורקי ההמחאות של ,Epson
המספקים את כל האיכויות הללו הודות לטכנולוגיית הדפסה וסריקה חדשנית,
הופכים את לכידת ההמחאות האלקטרונית לקלה ליישום  -הן עבור קמעונאים
והן עבור ארגונים פיננסיים.

TM-S9000MJ
שילוב של סריקה בצבע והדפסת אישורים
וקבלות במכשיר קומפקטי אחד .המכשיר קובע
סטנדרטים חדשים של דייקנותעם זיהוי MICR
מדויק בשיעור זיהוי של יותר מ ,99.9% -יחד עם
תיקון הטיה אוטומטי והפחתה של רעשי רקע.

– –סריקה דו-צדדית בצבע מלא ,במהירות של עד
 200מסמכים בדקה
– –אזור אישורים רחב :הדפסת עד  16שורות
– –כולל  ASFעבור עד  100מסמכים
– –סריקת תעודות זיהוי
– –מציע אופציות עבור  1או  2כיסי פלט ,קורא
 MSRורכזת USB
– –תמיכה בסריקת TWAIN

TM-S1000

TM-S2000MJ

הוסף אמינות וחדשנות לסריקה חיונית בשווקים פיננסיים וארגוניים .השגת
דיוק ה MICR -הגבוה ביותר בשוק הסריקה השולחנית וביצוע התהליך
במהירות ,בקלות ובאיכות ברמה עולמית.

מכשיר קומפקטי אחד המשלב סריקה דו-צדדית בצבע והדפסת אישורים
בהזרקת דיו בהתקן קומפקטי אחד לשם עיבוד יעיל של המחאות ,שוברים
ונייר בדיד.

– –דיוק גבוה בסריקת גווני אפור ושחור-לבן עבור המחאות ומסמכים
	–מזין נייר אוטומטי ו 2 -כיסים

– –סריקה דו-צדדית בצבע מלא ,במהירות של עד  200מסמכים בדקה
– –אזור אישורים רחב :הדפסת עד  16שורות
– –תכונות  ASFעבור עד  100מסמכים
– –סריקת תעודות זיהוי
– –תמיכה בסריקת TWAIN
– –מציע שיעור גבוה של זיהוי  MICRלמעלה מ99.9% -
– –אפשרות בחירה ב 1 -או  2כיסי פלט
– –כולל קורא  MSRאופציונלי ורכזת USB
– –כוללת גרסה  ,UVהזמינה בנפרד

מוצרים נוספים

שיפור חוויית
הלקוח
משוך את תשומת לב הלקוחות עם תצוגות בולטות ומרשימות בצבעים בהירים ושירותי ערך מוסף.
סביבה קמעונאית שונה המקיפה את המוצג שלך ומבדילה אותך בקלות בשוק ,מספקת דרך
עוצמתית למשוך את הלקוחות .הטכנולוגיה של  Epsonמיועדת כדי לסייע לך להעביר את
המסר שלך בכל נקודת מגע .החל מחלונות הראווה ועד לקופה .תן ל Epson -לקחת את
התעניינות הלקוחות לרמה חדשה.

SureColor Series

WorkForce Pro Series

הגדל משמעותית את מבצעי המכירות בעזרת סדרת SureColor SC-T
ו SC-S -שלנו .צור פוסטרים גדולים ב HD -ותצוגות המחזקות את תמונת
המותג שלך ומעודדות מכירות.

מדפסות בגודל  A4ו A3 -מסדרת  WorkForce Proשל  Epsonמציעות
עלויות תפעול נמוכות ,מהירות הדפסה גבוהה ומעורבות נמוכה של
המשתמש כדי לגביר את הפרודוקטיביות .הדפסת עד  75,000דפים
ללא החלפת דיו ,לקבלת הדפסה נטולת הפרעות באמצעות מדפסות
.WorkForce Pro RIPS

הדגם המוצג הוא .)A4( WF-5690DWF

מקרנים נייחים

LabelWorks

משוך את תשומת לב הלקוחות ועורר לחיים מכירות ויזואליות באמצעות
תצוגות דינמיות ושילוט דיגיטלי בחנות ,לאורך ולרוחב.

יוצר המדבקות הנישא ,הקטן אך העוצמתי ,אידיאלי לניהול מלאי ,זיהוי
מוצרים תיוק ויצירת תגי שם .יכול להדפיס אפילו על סרטי סאטן להענקת
מגע אישי בנקודות מכירה (.)POS
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"אנו משוכנעים באיכות הפתרונות,
לפיכך ,אין לנו שום בעיה לסמוך
לחלוטין על מוצרי ."Epson
 – Stephan Bittnerשותף במסעדת  ,Alitaliaהמבורג

Epson CoverPlus
אחריות נוספת אופציונלית זו מבטיחה לך שקט נפשי שלוש שנים ממועד
הרכישה Epson CoverPlus .מאפשרת להאריך ולשדרג את האחריות
הרגילה הזמינה עבור המוצר ,כדי לספק כיסוי נוסף במקרה של תקלות
במוצר .יש לרכוש את חבילות האחריות המורחבת של Epson CoverPlus
תוך  90יום ממועד הרכישה של המוצר המקורי שעבורו היא תספק כיסוי.

סורקים עסקיים

מדפסת מדבקות צבעוניות

סורקי הדופלקס המהירים שלנו ,עם מזין מסמכים או משטח סריקה,
מסייעים על שמירת האבטחה של נתונים חסויים  -מאפשרים לסרוק
מסמכים היישר אל מערכת האחסון המועדפת שלך ,ואף ליצור מסמכי PDF
מוגנים בסיסמה.

הבלט את המוצרים שלך עם מדבקות צבעוניות ,איכותיות ומושכות תשומת
לב ותגים המודפסים לפי דרישה .מושלמות עבור מוצרים מיוחדים ,מוצרים
במיתוג פרטי ,מבצעי מכירות ועסקאות של הרגע האחרון.

חומרים מתכלים

יחידה עיקרית

קוד המוצר

צבע

שם

יחידה עיקרית

קוד המוצר

צבע

שם

TM-J7100
TM-J7600

C33S020404
C33S020406
C33S020405

Blue
Green
Red

SJIC7(B)
SJIC7(G)
SJIC7(R)

TM-U220
TM-U230

C43S015374
C43S015376

Black
Black/red

ERC38B
ERC38BR

TM-J7000
TM-J7500

C33S020407

Black

SJIC8(K)

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

C43S015369

Black

ERC31B

TM-C100
greyscale

C33S020411

Black

SJIC10P(K)

TM-U295

C43S015366

Black

ERC27B

TM-C3400
TM-C610

C33S020464

3-colour

SJIC15P

TM-H6000IV
TM-U675

C43S015371

Black

ERC32B

Black

ERC43B

C33S020490

Black

SJIC20P(K)

TM-H6000IV
endorse print

C43S015461

TM-C3400BK

TM-S1000

A43S020461

Black

EFC-01

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

C33S020484

Black

SJIC18(K)

TM-J7100
TM-J7600

C33S020403

Black

SJIC6(K)

ColorWorks
C7500

C33S020639
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C31CD84012

Black
Cyan
Magenta
Yellow
Maintenance
Box

SJIC26P(K)
SJIC26P(C)
SJIC26P(M)
SJIC26P(Y)
SJMB7500

TM-C710

ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500G

C33S020591

4-color

SJIC25P

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

Black
Cyan
Magenta
Yellow
Maintenance
Box

SJIC22P(K)
SJIC22P(C)
SJIC22P(M)
SJIC22P(Y)
SJMB3500

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C31CD84012

Black
Cyan
Magenta
Yellow
Maintenance
Box

SJIC30P(K)
SJIC30P(C)
SJIC30P(M)
SJIC30P(Y)
SJMB7500

מדיה מתאימה

יחידה עיקרית

גודל

סוג

שם

ColorWorks-C3500/C3400/C7500 Series

Various sizes

Inkjet label paper

PE matte label roll

ColorWorks-C3500/C3400/C7500G Series

Various sizes

Inkjet label paper

High Gloss label roll

ColorWorks-C3500/C3400/C7500 Series

Various sizes

Inkjet label paper

Premium matte label roll

ColorWorks-C3500/C3400 Series

102mm ,80

Inkjet label paper

Premium matte ticket roll

T88IV ReStick

80mm ,58

ReStick thermal paper

Epson ReStick continuous roll paper

C710/C610

58mm

Ink-jet coupon paper

Epson coupon continuous paper roll

ColorWorks-C7500/C7500G

Various sizes

Inkjet label paper

BOPP Satin Gloss Label

ColorWorks-C7500/C7500G

Various sizes

Inkjet label paper

BOPP High Gloss Label – Die-cut Roll

ממשקים
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Epson TM-T88VI

Epson TM-T88V

Epson TM-T88IV
ReStick

Epson TM-T70II

Epson TM-L90

Epson TM-U220

Epson TM-U590

Epson TM-U675

Epson TM-H6000IV

התכונן לעתיד עם קונספט ה UIB -של Epson
של ממשקים ניתנים לשינוי .כדי לראות אילו מדפסות
שלנו כבר מצוידות ,עיין בעמודים .34-38

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALLEL

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+HUB
+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

USB POWERED

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

USB POWERED

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

WIRELESS LAN

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

מוצר

סוג

קוד

תמונה

תיאור
 RS-232 = Uטורי סטנדרטי
 B-S01
 = UB-S09טורי עד  ,115.2kb/sעם יציאת DM-D
 = UB-P02IIמקבילי דו-כיווני מהיר
 ,USB 1.1 = Uעם רכזת ,עם יציאת DM-D
 B-U01III
 ,USB 1.1 = Uללא רכזת ,עם יציאת DM-D
 B-U02III
 ,USB 1.1 = Uללא רכזת ,ללא יציאת DM-D
 B-U03III

 = UB-U04מופעל  ,USBללא רכזת ,ללא יציאת DM-D
 USB = Uמהיר ,ללא רכזת ,ללא יציאת DM-D
 B-U05
UB-U06 = מופעל  USBמהיר ,ללא רכזת ,ללא יציאת DM-D
 = UB-U19משולב  RS-232 + USBעבור T70/T88
 = UB-U09משולב RS-232 + USB
= UB-E04 10/100 BASE T ETHERNET
= IEEE802.11a/b/g/n
 U
 B-R04

 PS-180כאופציה
 Epson PS-180משמש כיחידת אספקת חשמל ממתגת .ההתקן יכול לחסוך באנרגיה באמצעות
הפחתת אובדן המתח ,וניתן לשימוש עם מרבית המתחים המסחריים בעולם הודות לכניסת החשמל
האוניברסלית שלו.

כניסה

יציאה

תקע

100 to 240V AC

24VDC, 2.0A

3P power jack

תקן בטיחות
UL
•

CSA
•

TUV
•

)POS( מפרטי מסופים לנקודות מכירה
מסופים חכמים

TM-T70-iHub

TM-T88V-iHub

TM-T70II-DT

TM-T88V-DT

Thermal direct
180×180dpi

Thermal direct
180×180dpi

Thermal direct
180×180dpi

Thermal direct
180×180dpi

הדפסת קבלות

—

—

—

—

הדפסת שוברים

—

—

—

—

הדפסת יומן

—

—

—

—

הדפסת מדבקות

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2D code

—

—

—

—

USB ×4, RS-232, Ethernet, SD

USB ×4, RS-232, Ethernet, SD

USB ×6, RS-232, Ethernet, VGA,
sound
(3.5mm mini-jack),
Display port

USB ×6, RS-232, Ethernet, VGA,
sound
(3.5mm mini-jack),
Display port

ממשקים סטנדרטיים

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11b/g/n
(dongle)

IEEE802.11b/g/n
(dongle)

ממשקים אופציונליים

DMD connection
via USB

DMD connection
via USB

DMD connection
via USB

DMD connection
via USB

DM-D מחבר

Yes

Yes

Yes

Yes

DKD מחבר

Yes

Yes

Yes

Yes

חותך אוטומטי

—

—

—

—

העתקים

—

—

—

—

,Epson סרט
,Epson דיו
נייר מאושר
Epson

79.5

79.5/57.5

79.5

79.5/57.5

רוחב גליל נייר
 מ"מ+/-0.5

83

83

83

83

קוטר גליל נייר
)(מ"מ

72/—

72/52.5

72/—

72/52.5

56/42

56/42

56/42

56/42

CPL קבלת
)B/A (גופן

—

—

—

—

CPL שובר
)B/A (גופן

170mm/s (54lps)

300mm/s

250mm/s

300mm/s

—

—

—

—

125×195×144

145×195×148

172×290×114
(incl.cable cover)

145×279×183
(incl.cable cover)

AC adapter RA included

AC adapter RA included

AC adapter T included

AC adapter T included

1.8

1.8

2.8

3.2

Black

Black, white

Black, white

Black, white

XML WEB commands, full front
operation, splashproof housing

XML WEB commands, greyscale
printing, paper saving function

XML WEB commands,
Intel Atom CPU inside, Windows
Embed, POSReady, greyscale
printing

XML WEB commands, Intel Atom
CPU inside, Windows Embed,
POSReady, greyscale printing

OT-CC70 backside cover, OT-WL01
Wlan USB-stick

58mm spacer included, OT-BZ20
external buzzer, OT-WL01 Wlan
USB-stick

OT-WL01 Wlan USB-stick

DM-D110 (special version), OTWL01 Wlan USB-stick

הדפסת ברקוד
ממשק ניתן
להחלפה

שובר/רוחב הדפסה קבלה
)(מ"מ

מהירות
הדפסת קבלה
מהירות הדפסת שובר
מידות ר×ע×ג
)(מ"מ
ספק כוח
)משקל בק"ג (בקירוב
צבע

יכולות מיוחדות

אפשרויות

)POS( מפרטי מדפסות לנקודות מכירה
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מדפסות קבלות

TM-m30

TM-U220 A, B, D

TM-T20II

TM-T70II

TM-T88V

TM-T88VI

Thermal direct"
"dpi 203 x 203

9-pin impact dot

Thermal direct
203×203dpi

Thermal direct
180×180dpi

Thermal direct
180×180dpi

"Thermal direct
180 x 180 dpi (203dpi
compatible mode)"

הדפסת קבלות

—

—

—

—

—

—

הדפסת שוברים

—

Model A only

—

—

—

—

הדפסת יומן

—

—

—

—

—

—

הדפסת מדבקות

D code-2 .Yes, incl

—

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. -2D code

—

Yes

—

Yes

Yes

Yes

ממשק ניתן להחלפה

Ethernet and USB or
Ethernet, BT and USB

RS-232, IEEE1284

RS-232, USB,
Ethernet

RS-232, IEEE1284,
USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n,
Bluetooth

RS-232,
IEEE1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n,
Bluetooth

Ethernet, USB and UIB or
Ethernet, USB and
Bluetooth

ממשקים סטנדרטיים

Wifi dongle can be
connected to USB port

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

—

—

—

Wifi dongle can be
connected to USB port

ממשקים אופציונליים

DM-D can be connected
to USB port

Option
UB-S09 only

—

Option
UB-S09 only

Option
UB-S09 only

DM-D can be connected to
USB port

DM-D מחבר

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

DKD מחבר

Yes

Model A, B

Yes

Yes

Yes

Yes

חותך אוטומטי

—

1 journal
(model A only)

—

—

—

—

העתקים

—

ERC-38 black or red/
black

—

—

—

—

 דיו,Epson סרט
 נייר מאושר,Epson
Epson

57.5 / 79.5

76/69.5/58.5

79.5/57.5

79.5

79.5/57.5

57.5 / 79.5

רוחב גליל נייר
 מ"מ+/-0.5

83

83

83

83

83

83

קוטר גליל נייר
)(מ"מ

52.5 / 72

63/57/47

72/52.5

72/—

72/52.5

50.8 / 72.25

48 / 57

42/40

64/48, 46/35

56/42

56/42

42 / 56

CPL קבלת
)B/A (גופן

—

—

—

—

—

—

CPL שובר
)B/A (גופן

200mm/s

6.0lps(30cpl)/ 4.7lps
(40cpl)

200mm/s

250mm/s

300mm/s

350mm/s

—

—

—

—

—

—

127 x 127 x 127

A = 160×286×158,
B/D = 160×248×139

140×199×146

125×194×144

145×195×148

145 x 195 x 148

Included

AC adapter C
included

PS-180 included

PS-180 included, option

PS-180 included,
option

Included

1.3

A=2.7, B = 2.5, D
= 2.3

1.7

1.7

1.6

1.6

Black, white

ECW,EDG

EDG

ECW, EDG, black, white

ECW, EDG, black,
white

Black, white

Swapable covers for top
or front operation, NFC,
paper saving function,
58mm spacer included

Journal on 2-ply
paper (A), nearend sensor (A and
B), fiscal version
available in some
countries

Driver-CD, spacer,
IF-cable, wall
bracket, paper
saving function,
vertical mountable

wall bracket, 30-WH
tablet stand, OT-CC30
connector cover

WH-10 wall bracket
(B/D only)

OT-BZ20 external
buzzer

Greyscale printing,
Server Direct Print, Beacon
paper saving function,
Full front operation,
support, NFC, greyscale
58mm spacer
splashproof housing,
printing, paper saving
fiscal version available in included, fiscal version
function, 58mm spacer
available in some
some countries
incldued
countries
OT-CC70 backside
cover, buzzer model
available

WH-10 wall bracket,
OT-BX88V PS-cover,
OT-BZ20 external
buzzer

WH10- wall bracket,
OT-BX88VI PS-cover,
OT-BZ20 external buzzer

הדפסת ברקוד

/רוחב הדפסה קבלה
)שובר (מ"מ

מהירות הדפסת
קבלה
מהירות הדפסת שובר
)מידות ר×ע×ג (מ"מ
ספק כוח
)משקל בק"ג (בקירוב
צבע

יכולות מיוחדות

אפשרויות

) ולשובריםPOS( מפרטי מדפסות לנקודות מכירה
מדפסות קבלות ושוברים

TM-U675

TM-H6000IV

TM-H5000II

TM-U950

9-pin impact dot

Thermal direct 180×180dpi

Thermal direct 180×180dpi

9-pin impact dot

הדפסת קבלות

9-pin impact dot

9-pin impact dot

9-pin impact dot

9-pin impact dot

הדפסת שוברים

9-pin impact dot

—

—

9-pin impact dot

הדפסת יומן

—

—

—

—

הדפסת מדבקות

—

Yes, incl. 2D code

Yes

—

הדפסת ברקוד

Yes

Yes

Yes

—

ממשק ניתן
להחלפה

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

ממשקים סטנדרטיים

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

Ethernet, IEEE802. 11a/b/g/n

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

ממשקים אופציונליים

Serial model: yes

Serial model: yes

Serial model: yes

Serial model: yes

DM-D מחבר

Yes

Yes

Yes

Yes

DKD מחבר

Yes (factory option)

Yes

Yes

Yes

חותך אוטומטי

1 orig. + 3 copies

1 orig. + 3 copies

1 orig. + 4 copies

1 orig. + 4 copies

ERC-32 black

ERC-32 black,
(ERC-43 black for endorse print)

ERC-31 black

ERC-31 black

,Epson סרט
,Epson דיו
נייר מאושר
Epson

82.5/76

79.5/57.5

79.5

69.5

רוחב גליל נייר
 מ"מ+/-0.5

83 (single ply up to 89)

83

83

83

קוטר גליל נייר
)(מ"מ

71/86

72/86

72/135

61/135

שובר/רוחב הדפסה קבלה
)(מ"מ

50/37

56/42

56/42

40/30

CPL קבלת
)B/A (גופן

60/45

60 / 45 (EP:40)

88/66

88/66

CPL שובר
)B/A (גופן

5.14 lps

300mm/s

120mm/s (37.7lps)

311 / 233cps

מהירות
הדפסת קבלה

5.14 lps

5.7lps

311 / 233cps

311 / 233cps

מהירות הדפסת שובר

186×298×195

186×278×182

252 × 331 × 201 (incl. extension
table)

251×298×195

מידות ר×ע×ג
)(מ"מ

PS-180 included,
option

PS-180 included,
option

PS-180 included,
option

PS-180 included,
option

5.8

4.4

6.5

5.6

ECW

ECW,EDG

ECW

ECW

Journal on 2-ply paper, 8 lines
validation

Greyscale printing,
paper saving function,
IF design award 2012

Customer display pole, fiscal
version available in some
countries

Validation, fiscal version available
in some countries

—

MICR, endorse, validation, PG-58II
paper guide, TA-6000II attachment,
DRP-6000 DM-attachment

Extension table

Journal lock

העתקים

ספק כוח
משקל בק"ג
)(בקירוב
צבע
יכולות מיוחדות

אפשרויות

מפרטי מדפסות לשוברים ומדפסות פיסקליות
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מדפסת שוברים

מדפסות קבלות פיסקליות

TM-T86FII

TM-810F

TM-T800
TM-T900

TM-U590

TM-U295

Thermal direct 180×180dpi

Thermal direct 203×203dpi

Thermal direct 203×203dpi

—

—

הדפסת קבלות

—

—

—

9-pin impact dot

7-pin impact dot

הדפסת שוברים

—

—

—

—

—

הדפסת יומן

—

—

—

—

—

הדפסת מדבקות

Yes, incl. 2-D code

Yes, incl. 2-D code

Yes, incl. 2-D code

—

—

הדפסת ברקוד

Yes

n/a

—

Yes

—

ממשק ניתן
להחלפה

RS-232, USB

n/a

USB, RS-232 (both series),
Ethernet

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

ממשקים סטנדרטיים

IEEE1284, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

n/a

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

ממשקים אופציונליים

—

n/a

Yes

Serial model:
yes

—

DM-D מחבר

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

DKD מחבר

Yes

Yes

Yes

—

—

—

—

—

1 orig. + 4 copies

1 orig. + 2 copies

—

—

—

ERC-31 black

ERC-27 black

,Epson סרט
,Epson דיו
נייר מאושר
Epson

79.5

79.5/59.5/57.5

79.5/59.5/57.5

—

—

רוחב גליל נייר
 מ"מ+/-0.5

83

83

83

—

—

קוטר גליל נייר
)(מ"מ

72

72.1/52.6

72.1/52.6

135

65

)שובר (מ"מ/רוחב הדפסה קבלה

56/42

48/64, 42/60

64/48, 46/35

—

—

CPL קבלת
)B/A (גופן

—

—

—

88/66

42/35

CPL שובר
)B/A (גופן

220mm/s

150mm/s

150mms/
260mm/s

—

—

—

–

—

311 / 233 cps

2.1lps

145×195×148

140×199×146

140×199×146

252×266×185

180×191×102

PS-180 (standard)

PS-180

AC adapter included

1.6

1.4

1.7/1.8

5

1.6

ECW,EDG

ECW,EDG

ECW,EDG

ECW

ECW,EDG

Only available in countries
with corresponding fiscal
PoS regulations via Epson or
local partners

Only available in countries
with corresponding fiscal
PoS regulations via local
partners

Only available in countries
with corresponding fiscal
PoS regulations via Epson or
local partners

Flatbed

Flatbed, printing in 4
directions

WH-10 wall bracket,
OT-BX88V
PS-cover

—

Connector cover, PG-800
paper spacer

Extension table

—

PS-180 included, option PS-180 included, option

חותך אוטומטי
העתקים

מהירות
הדפסת קבלה
מהירות הדפסת שובר
מידות ר×ע×ג
)(מ"מ
ספק כוח
משקל בק"ג
)(בקירוב
צבע

יכולות מיוחדות

אפשרויות

מפרטי מדפסות ניידות ומדפסות למדבקות
מדפסות ניידות למדבקות

מדפסות קבלות ניידות

TM-P60II Peeler

TM-P80

TM-P60II

TM-P20

Thermal direct 203×203dpi

Thermal direct 203×203dpi

Thermal direct 203×203dpi

Thermal direct 203×203dpi

הדפסת קבלות

—

—

—

—

הדפסת שוברים

—

—

—

—

הדפסת יומן

Yes, endless + die cut

—

Yes, endless

—

הדפסת מדבקות

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2-D code

Yes, incl. 2-D code

Yes, incl. 2-D code

—

—

—

—

Mini USB,
Bluetooth or IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth or
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth or
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth or
IEEE802.11a/b/g/n

ממשקים סטנדרטיים

—

—

—

—

ממשקים אופציונליים

—

—

—

—

DM-D מחבר

—

—

—

—

DKD מחבר

—

—

Yes

—

חותך אוטומטי

—

—

—

—

העתקים

—

—

—

—

,Epson סרט
,Epson דיו
נייר מאושר
Epson

59.5 or 57.5

79.5

59.5 or 57.5

57.5

רוחב גליל נייר
 מ"מ+/-0.5

51

51

51

40.4

קוטר גליל נייר
)(מ"מ

54 or 52.5

72 or 68.3

54 or 52.5

48

54/43/36 or 52/42/35

64 / 48 or 60 / 42

54/43/36 or 52/42/35

42/32

CPL קבלת
)B/A (גופן

—

—

—

—

CPL שובר
)B/A (גופן

80mm/s (label)

100mm/s

100mm/s 80mm/s (label)

100mm/s

—

—

—

—

65mm×103mm× 159mm

110×140×64

65×103×159

79×119.8×43.6

PS-11 included,
OT-CH60II (option)

PS-11 included, OT-CH60II
(option)

PS-11 included, OT-CH60II
(option)

Single printer charger with AC
adapter C included, OT-MC20
(option)

0,613 incl. Battery

0.5

0,630 incl. Battery

0,22 (BT),
0,23 (Wi-Fi )

Black

Black

Black

Black

ePOS Print,
Belt clip, Buzzer, Lithium-ion
Battery 2K mAh, Autocutter

ePOS Print, Belt clip, Buzzer,
Lithium-ion Battery 2K mAh

ePOS Print,
Belt clip, Buzzer, Lithium-ion
Battery 2K mAh, Autocutter

ePOS Print, Black mark sensor,
NFC, SimpleAP

PS-11 power supply,
Multicharger OT-CH60II, Battery
OT-BY60II

Multicharger
OT-CH60II,
Battery
OT-BY60II

Multicharger
OT-CH60II,
Battery
OT-BY60II

Multicradle
OT-MC20,
Battery spacer OTBS20,
Battery OT-BY20,
Softcase
OT-PC20

הדפסת ברקוד
ממשק ניתן
להחלפה

)שובר (מ"מ/רוחב הדפסה קבלה

מהירות
הדפסת קבלה
מהירות הדפסת שובר
מידות ר×ע×ג
)(מ"מ
ספק כוח
משקל בק"ג
)(בקירוב
צבע

יכולות מיוחדות

אפשרויות

מפרטי מדפסת מדבקות

37
מדפסות מדבקות

ColorWorks
C7500 /C7500G

TM-C3400

ColorWorks
C3500

TM-L90
TM-L90 Peeler

TM-L90
Liner-free

TM-T88IV
ReStick

1,200dpi × 600 Inkjet

Inkjet,
720×360dpi

Inkjet, 720×360dpi

Thermal direct
203×203dpi

Thermal direct
203×203dpi

Thermal direct
203×203dpi

הדפסת קבלות

-

—

—

—

—

—

הדפסת שוברים

-

—

—

—

—

—

הדפסת יומן

Yes

Yes

Yes

Thermal direct
203×203dpi

NCR Liner-free labels

ReStick labels

D code-2 .Yes, incl

Yes, incl. 2-D code

Yes, incl. 2-D code

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2-D code

Yes, incl. 2-D code

-

—

—

Yes

Yes

Yes

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

RS-232, IEEE1284,
USB

RS-232, USB

RS-232, USB

ממשקים סטנדרטיים

-

—

—

P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

IEEE1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

ממשקים אופציונליים

-

—

—

Option UB-S09 only

Option UB-S09 only

Option UB-S09 only

DM-D מחבר

—

Yes

Yes

Yes

DKD מחבר
חותך אוטומטי

-

הדפסת מדבקות
הדפסת ברקוד
ממשק ניתן
להחלפה

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

—

—

—

—

—

,SJIC26P cartridges"
,C, M, Y, K DURABrite
"Epson qualified media

SJIC15P 3-colour
cartridge,
SJIC20P(K) black
ink cartridge, Epson
qualified media

SJIC22P cartridges,
C, M, Y, K DURABrite,
Epson qualified media

—

—

Epson qualified media

,Epson סרט
,Epson דיו
נייר מאושר
Epson

112mm-50mm

30-112

30-112

79.5/69.5 to 37.5

79.5/40

79.5/57.5

רוחב גליל נייר
 מ"מ+/-0.5

8in external( Roll
diameter), Fanfold
paper

102

101,6 or fanfold

90

102

83

קוטר גליל נייר
)(מ"מ

108mm

104

104

72

72 or 35

72/52.5

No internal fonts

No internal fonts

No internal fonts

64 / 48 (79.5mm)

64 / 48 (79.5mm)

57 / 44 or 46 / 42

)B/A  (גופןCPL קבלת

-

—

—

—

—

—

)B/A  (גופןCPL שובר

300mm/sec

92mm/s

103mm/s

150mm/s (47lps)

170mm/s, 90mm/s
Liner-free

177mm/s, 150mm/s
ReStick

-

—

—

—

—

—

395mm × 598 × 392

255×275×261

310×283×261
-308

140×148×201

140×148×203

145×195×148

Power cable included

PS-180 embedded

PS-180 included

PS-180 included,
option

PS-180 included

PS-180 included

37kg

10

12

1.9

1.9

1.8

EDG

ECW

White ENN 8.5

ECW, EDG
Peeler only in EDG

ECW,EDG

ECW,EDG

Full colour printing
Full colour printing
2-colour printing,
(std), black printing (BK
(std), paper eject, tray vertical and horizontal
model), paper eject,
included, fanfold paper
mount, spacer
tray included, IF design
insert
included
award 2010

For NCR Liner-free
paper, black mark
detector, paper
width detector

For ReStick paper roll
or standard thermal
paper, black mark
detector

יכולות מיוחדות

SJMB3500 maint. box,
Nicelabel software CD,
Epson qualified media,
Epson qualified media
NiceLabel SE software

WH-10 wall bracket

WH-10 wall bracket,
OT-BX88 PS-cover,
internal buzzer, Epson
qualified media

אפשרויות

Command set ESC/
Label

TU-RC7508:
Re-winder

WH-10 wall bracket,
internal buzzer

העתקים

)שובר (מ"מ/רוחב הדפסה קבלה

מהירות
הדפסת קבלה
מהירות הדפסת שובר
מידות ר×ע×ג
)(מ"מ
ספק כוח
משקל בק"ג
)(בקירוב
צבע

מפרטי מדפסת מדבקות וכרטיסים וסורק צ'קים
סורקי צ'קים

מדפסת קופונים

מדפסת כרטיסים

TM-S2000MJ

TM-S1000

TM-S9000MJ

TM-C710

TM-L500A Ticket

–

–

Thermal direct 180×180dpi

Inkjet 720 × 360dpi max

Thermal direct
203×203dpi

הדפסת קבלות

–

–

–

—

—

הדפסת שוברים

–

–

–

—

—

הדפסת יומן

–

–

–

—

Thermal direct 203×203dpi

–

–

Yes, incl. 2D code

Yes, incl. 2D
code (driver)

Yes, incl. 2D
code

–

–

–

—

—

USB

USB

USB

USB, Ethernet

USB, RS-232

ממשקים סטנדרטיים

Two port USB connector

–

Two port USB connector

—

—

ממשקים אופציונליים

–

–

–

—

—

DM-D מחבר

–

–

–

—

—

DKD מחבר

–

–

–

Yes

Yes

–

–

–

—

—

העתקים

SJIC18(K) black cartridge
(for endorsement printing)

Franking cartridge
(for endorsement printing)

SJIC18(K) black cartridge
(for endorsement printing)

SJIC25P 4-colour cartridge,
CMYK pigment ink, Epson
qualified media

—

,Epson סרט
,Epson דיו
נייר מאושר
Epson

–

–

79.5/57.5

57.5

82.5, 79.5, 54

רוחב גליל נייר
 מ"מ+/-0.5

–

–

83

90

184.1 or fanfold

קוטר גליל נייר
)(מ"מ

–

–

72/52.5

53

80, 77, 51

–

–

56/42

No internal fonts

57/44

CPL קבלת
)B/A (גופן

–

–

–

—

—

CPL שובר
)B/A (גופן

–

–

300mm/s

130mm/s at 180×360dpi

250mm/s

–

–

–

—

—

142 × 409.8 × 177 (1 pocket)
167 × 409.8 × 177 (2 pocket)

355×176×160

250 × 409.8 × 177
(1 pocket)
275 × 409.8 × 177
(2 pocket)

210×222×140
185×200×195

156×122×230
169×218×490
(w roll hold.)

Extern. AC
adapter J incl.

Extern. AC
adapter C incl.

Extern. AC
adapter J incl.

Extern. AC
adapter K incl.

PS-180 included

4.5

4

5

5.2

2.8 (4.6 with roll holder)

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

100 sheet ADF, MICR data
capture, 600dpi colour
scanning

100 sheet ADF, MICR data
capture, 60DPM scan
speed, Two output pockets,
Greyscale/BW scanning

100 sheet ADF, MICR
data capture, 600dpi colour
scanning

Full colour printing,
full front operation

Fanfold or roll paper feed,
black mark detector,
IF design award 2012

110 or 200 DPM scan speed,
One or two output pockets,
MSR, Two port USB hub

–

110 or 200 DPM scan speed,
One or two output pockets,
MSR, Two port USB hub

C33S045267 paper rolls,
Epson qualified media

SU-RPL500
roll holder

הדפסת מדבקות
הדפסת ברקוד
ממשק ניתן
להחלפה

חותך אוטומטי

/רוחב הדפסה קבלה
)שובר (מ"מ

מהירות הדפסת
קבלה
מהירות הדפסת שובר

מידות ר×ע×ג
)(מ"מ

ספק כוח
משקל בק"ג
)(בקירוב
צבע

יכולות מיוחדות

אפשרויות

השפעה שלנו על הסביבה

39

חיסכון באנרגיה
וחיסכון בעלויות
אנו יודעים כי עלות תפעול כוללת ,אמינות המוצר ושמירה על הסביבה נמצאות בראש סדר
העדיפויות של רבים מלקוחותינו ,המחפשים דרכים לעבודה חכמה יותר ,לייעול נקודת
המכירה שלהם ולשימור הלקוחות .אנו עובדים באופן צמוד עם קמעונאים כבר  40שנה,
כדי לוודא שאנו מבינים מהם הדברים החשובים בנקודת המכירה ,אך החידושים והפעולות
שלנו מרחיקים אף מעבר לכך .אנו פועלים כעת להפיכת המדפסות של  Epsonלענפי
הקמעונאות והאירוח למדפסות הידידותיות ביותר לסביבה בעולם.

צריכת אנרגיה מופחתת

עלויות נייר מופחתות

-85%

-30%

יכולת זו מקטינה עלויות עבור
קמעונאים ועוזרת לנו בהגנה
על הסביבה

המדפסות החדשות של Epson
לנקודות מכירה כוללות את הקטנת
גובה השוליים העליונים ופונקציות
אוטומטיות לחיסכון בנייר.

ראה כמה תוכל לחסכון
באמצעות מחשבון צריכת
האנרגיה הכלול באתר
www.epson.co.il/ecopos

פליטת פחמן דו-חמצני מופחתת

-22%

למדפסות הקמעונאיות שלנו פליטת
הפחמן הדו-חמצני הנמוכה ביותר לכל
אורך מחזור חיי המוצר

עוברים להזרקת דיו
עבור לשימוש במדפסות הזרקת דיו,
וראה עד כמה השפעתך הסביבה
תצטמצם:
www.epson.eu/eco-saving

היצרנית המובילה
באירופה למדפסות עבור
*(POS) נקודות מכירה
,IDC Epson POS Market Appraisal Western Europe CY2015 -* وﻓ ًﻘﺎ בהתאם ל
38% -( מPOS)  הגדילה את ערך נתח ההובלה שלה בשוק נקודות מכירהEpson
39% -ל

.IDC ,*נפח מכירות עולמי

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הרכוש בעליהם בהתאמה.and any such marks by Epson Europe is under licence
www.epson.co.il  או בקר בכתובת, המקומיEpson  קבל פרטים מנציג.לא כל המוצרים זמינים בכל הארצות

2 רחוב הבונים
52522 רמת גן

Epson
אפסון ישראל
:תמיכה באינטרנט
epsonsupport4@ag-m.co.il
03-6144300 :”מספר טלפון “קו חם
www.epson.co.il

. או לבעליהם בהתאמהSeiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת
.פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_2HE_01/19
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