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A kiskereskedelmi
piac fejlődik
A kiskereskedők manapság egyre pontosabban látják
a több csatornás kommunikáció fontosságát, hiszen
ez rugalmas lehetőséget teremt a fogyasztóknak, hogy
igényeik szerint vásároljanak, és kedvükre váltogassák
a különböző csatornákat.
Ez a többcsatornás megközelítés megváltoztatja
a „hagyományos” boltok szerepét, hiszen itt a
fogyasztók élőben megtekinthetik a termékeket,
majd hazamehetnek, hogy teszteket olvassanak,
összehasonlítsák az árakat, és végül online
vásároljanak.
Ugyanakkor a kiskereskedelmi adatok azt mutatják,
hogy a vásárlások 66 százaléka1 továbbra is a
boltokban történik, ami azt jelenti, hogy az itt biztosított
élmény továbbra is kulcsfontosságú az ügyfélhűség
biztosításához. Márpedig az élmény fejlesztésének
legjobb módja a technológia használata.

Befolyásolni az ügyfelek
vásárlási viselkedését

Tranzakciókat végezni a
pulttól távol

Ehhez hasonlóan a vendéglátásban is egyre inkább a
technológia segítségével növelik az ügyfelek hűségét,
mivel új és innovatív módszerekkel teremthetnek velük
kapcsolatot. Ez történhet úgy, hogy az asztaloknál egy
táblagép segítségével veszik fel a rendeléseket és intézik
a fizetéseket, vagy megkönnyíthetik az ügyfelek számára
a menü böngészését és a rendelést az okostelefonok
bevonásával.
Az azonban a kiskereskedelemben és a
vendéglátóiparban is jól látható, hogy az ügyfélélmény
fejlesztése központi feladat, amelynek támogatásában
a technológia is kulcsszerepet játszik. A POS pedig a
fejlődés alapvető területe, hiszen a fogyasztók személyre
szabott ajánlatokat, termékeket és promóciókat
kaphatnak.
A modern technológia bevetésével az értékesítés helyén
a kiskereskedők a következőkre lehetnek képesek:

Személyre szabott
információkat biztosítani
a jobb kiszolgálás
érdekében

Távolról számlákat
nyomtatni

Tartson lépést az ügyfelekkel!
Számtalan innovatív technológiai megoldásunkkal és termékünkkel szinte bármilyen
kiskereskedelmi környezet tovább fejleszthető, így az Epson segíthet lépést tartani a folyton
változó fogyasztói szokásokkal. Intelligens nyomtatóinkkal és termináljainkkal szórakoztathat,
értéket teremthet, kényelmesebbé teheti a munkát, csökkentheti a várakozási időt és biztosíthatja,
hogy a boltjában tett látogatásokra jó szívvel emlékezzenek az ügyfelek. Segítségünkkel
maximálisan kihasználhatók a felhőalapú számítástechnika és a mobiltechnológia vívmányai,
így valódi kapcsolatot teremthet ügyfeleivel.

A mobilitás előnye

Nagyobb rugalmasság

–– Tegye lehetővé a munkatársai számára, hogy
pillanatok alatt egy gombnyomással elérjék a
szükséges információkat.

–– A hardver a szoftveres megoldások széles
körével kompatibilis
–– Élvezze az Epson független szoftergyártókból
(ISV) álló széles közösségének előnyeit!

–– Tranzakciók elérése táblagépekről és más
mobileszközökről
–– Érzékelés és nyugtanyomtatás a legközelebbi POS
terminálról jeladó technológiával
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Középpontban a vállalkozás

Alkalmazkodjon könnyedén

–– Válasszon a kiskereskedelemre szabott termékek és
megoldások széles skálájából üzlete hasznára!

–– Maradjon versenyképes és naprakész a
gyorsan változó kisvállalkozói környezetben!

–– Csatlakozott vállalkozások számára tervezve

–– PC-POS, mobil- és webalapú POS
szolgáltatások integrációja
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Az új technológia új lehetőségeket teremt
A TM-Intelligent sorozatot a változatosság, alkalmazkodóképesség és méretezhetőség igényei
szerint terveztük, így tökéletes platformot kínál arra, hogy a kiskereskedelem
jövőképe a jelen valóságává váljon.
TM-Intelligent sorozatunkkal:
Kényelmes étel házhozszállítási rendszereket állíthat fel

Webalapú POS alkalmazásokat használhat

Az ügyfél online ételrendelést ad le. A szolgáltató elküldi a rendelést
az étterem TM-Intelligent készülékére, amely kinyomtatja a rendelést
és a számlát.

Az ügyfelek táblagépeket használnak a webalapú POS alkalmazások
elérésére. A TM-Intelligent kinyomtatja a számlákat, és közvetlenül a
webalkalmazásból is elérhetővé teszi a perifériákat.

Egyszerűsítheti az egy kattintásos vásárlási megoldásokat
Az ügyfél online rendelést ad le. A szolgáltató elküldi a rendelést
a bolt TM-Intelligent készülékére, amely kinyomtatja a rendelést és
a számlát.
Optimalizálhatja a támogatott vásárlást
Az értékesítési munkatársak táblagépeket használhatnak a
termékinformációk bemutatására, hogy segítség az ügyfelek
döntését. Az értékesítési tranzakció a TM-Intelligent, a
táblagépmegoldásokra tervezett TM-m vagy a hordozható
TM-P nyomtatók segítségével zárul.

Tartalmat adhat hozzá a hagyományos számlákhoz
Egy webalapú szolgáltató a TM-Intelligent segítségével küldi el
közvetlenül a nyomtatóra az olyan szolgáltatásokat, mint a kuponok
és a hűségpontok.
Hatékonyan vehet fel rendeléseket
A pincérek a rendeléseket táblagépeken keresztül küldik el a
TM-Intelligent készülékre, amely továbbítja a részleteket
feldolgozásra a konyhának és a bárnak.
Tájékoztathatja a szobaszervizt
A vendégek online adják le rendelésüket a szobájukból, amelyet
egy TM-Intelligent eszközre küldenek, hogy a konyha/szálloda
személyzete elkészíthesse.

Biztosítson első osztályú
szolgáltatást!
TÁBLAGÉPALAPÚ POS
MEGOLDÁSOK
A TM-m30 típusú táblagépalapú
POS megoldással mozgósítsa
munkaerejét és járuljon hozzá
a pozitív vásárlói élményhez.

HORDOZHATÓ NYOMTATÁS
A TM-P20 hordozható
számlanyomtató révén az étterem
bármely pontján lehetséges a fizetés
és számlanyomtatás, ami hozzájárul
a pozitív vásárlói élményhez.

KOMPAKT NYOMTATÁS

TÖBB HASZNOS INTERAKCIÓ

Mobileszközzel, például
táblagéppel integrálva a
TM-T70II kiváló, stílusos és
helytakarékos megoldás
a recepciós pulton való
használatra.

Nagyobb interaktivitásra
ösztönözheti a vásárlókat azzal,
ha saját okos eszközeiken
nézegethetik az étlapot és
adhatják le rendeléseiket.
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MEGBÍZHATÓ
NYOMTATÁS
A TM-T20II megbízható,
kevés karbantartást igénylő
számlanyomtató, amely ideális
a nagy forgalmú konyhák számára.
A készülék kis méretének
köszönhetően vízszintesen
telepíthető, illetve függőlegesen
a falra is szerelhető.

DÍJNYERTES EREDMÉNYEK
Alacsony üzemeltetési
költségük, nagy nyomtatási
sebességük és alacsony
beavatkozási igényük révén
az Epson WorkForce Pro
sorozatú, A4-es és A3-as
formátumú nyomtatói segítenek
a teljesítmény növelésében.

HÁTTÉRIRODAI MŰVELETEK
A vezetők mobileszközök
használatával valós időben
tájékozódhatnak az étterem
és a bár bevételéről, illetve az
ott megvalósult tranzakciók
számáról.
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MOBIL ÉRTÉKESÍTÉS

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK

Biztosítson gyorsabb,
gördülékenyebb és kielégítőbb
vásárlói élményt vendégei
számára azáltal, hogy dolgozói az
étteremben sétálva, táblagépen
veszik fel a rendeléseket.

A TM-T88VI-iHub alkalmazással
könnyedén integrálhatja és
ellenőrizheti a perifériaeszközök
egész sorát.

Növelje a hatékonyságot az
értékesítési helyen!
NAGY TELJESÍTMÉNY

AZONNALI CÍMKÉK

A TM-T88VI. segítségével a tranzakciók ideje
csökkenthető, az állásidő pedig megszüntethető.
Piacvezető nyomtatási sebességével,
kiemelkedő megbízhatóságával és gazdaságos
kialakításával ez az ideális POS számlanyomtató.
A POS számára számlákat nyomtató és
pénzügyi memóriát használó pénzügyi
nyomtatósorozatunk is kiválóan alkalmas.

Tegye termékeit különlegessé a kiváló
minőségű, szemkápráztatóan színes,
igény szerint nyomtatható címkékkel,
feliratokkal és jegyekkel. A ColorWorks
C3500 tökéletes a különleges
termékekhez, promóciókhoz és lastminute akciókhoz.

MOBIL NYOMTATÁS
Kínáljon gyors vásárlási
élményt a táblagépről történő
egyszerű számlanyomtatással,
kompakt és stílusos TM-m30
számlanyomtatónk segítségével.
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A TM-H6000IV a gyors
számlanyomtatás és
csekkfeldolgozás élményét
nyújtja. Alacsony helyigényével
szűk POS helyeken is elfér.

ÉRJEN EL TÖBB ÜGYFELET!
Növelje értékesítési bevételét és
ügyfelei hűségét a TM-C710 által
nyomtatott színes kuponokkal.
Célozzon meg egy meghatározott
ügyfélkört, növelje a promóciói
hatékonyságát és az eladásokat.

1.6
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Maximalizálja promóciói hatását a
SureColor SC-T sorozattal. Készítsen
nagy méretű, nagy felbontású
posztereket és plakátokat, amelyekkel
erősítheti márkája arculatát és növelheti
eladásait.

Alacsony üzemeltetési költségük,
nagy nyomtatási sebességük és
alacsony beavatkozási igényük
révén az Epson WorkForce Pro
sorozatú, A4-es és A3-as
formátumú nyomtatói segítenek
a teljesítmény növelésében.
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NYOMTASSON MENET
KÖZBEN
A polccímkék és termékcímkék
előállítására készült TM-P60II
Peeler gyorsan és hatékonyan
dolgozik, és ezzel időt takarít meg.

A MEGBÍZHATÓSÁG
ÚJRAÉRTELMEZÉSE
Tartós, megbízható és gyors
ColorWorks C7500 színes
címkenyomtatónk ideális az
ipari környezetben történő
felhasználásra, legyen szó
dobozok számára készített
címkékről vagy szervezési célokat
szolgáló polcjelölésekről.

POS TERMINÁLOK

Okos irányítás
Egy sor okos előnynek köszönhetően intelligens POS nyomtatóink rengeteg új lehetőséget
vezetnek be, így teljesen irányítása alatt tarthatja környezetét.
Nyomtathat közvetlenül mobileszközökről, és helyi vagy internetes eléréssel irányíthatja
a POS perifériákat. Nyomtatóink interaktivitása lehetővé teszi a célzott kommunikációt
digitális kijelzők használatával. Ezenfelül a rugalmasságot kompakt kialakítás is támogatja –
így helyet takaríthat meg a pulton.

Kompakt
A stílusos, fekete
vagy fehér, kompakt
kialakítással helyet takarít
meg a pulton

Perifériák vezérlése
POS perifériák helybeli
vagy webes vezérlése

Nyomtatás
mobileszközökről
Közvetlenül táblagépekről
és más okos eszközökről
nyomtat

Interakció
Célzott kommunikációt
kínál a digitális kijelzők
használatával

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

A kiskereskedőknek jelentős költségmegtakarítást biztosító
TM-T88V-DT egy önálló, intelligens számlanyomtató
helytakarékos kialakítással (beépített processzorral). Ezzel
csökkenti a hardverigényt és az energiafogyasztást, valamint
a karbantartási és a javítási költségeket is. A nyomtató
papírtakarékos funkciója további költségcsökkentést
eredményez.

A TM-T70II-DT a TM-T88V-DT valamennyi funkciójával
rendelkezik, és további előnye, hogy a pult alá is felrögzíthető.
A mobileszközök használata egyszerűbb, mivel
a mobileszköz webböngészők segítségével kommunikál
a nyomtatóval. A konfiguráció, adminisztráció és a készülék
kezelése szintén megoldható távolról.

A TM-T88V-DT teljes rendelkezésre állást nyújt, és lehetővé teszi
a helyi alkalmazások futtatását olyan belső PC-funkciók révén,
amelyek támogatják a POS alkalmazásokat és adatbázisokat.
–– Közvetlenül, számítógép és illesztőprogramok nélkül kommunikál
a mobileszközökkel az ePOS technológiának köszönhetően
–– Az integrált, belső CPU-val, memóriával és SSD-vel felszerelt
kivitelnek köszönhetően egy teljes POS-t hoz létre, beleértve az
összes periféria vezérlését
–– A kevesebb karbantartandó eszközzel költségcsökkentést ér el
–– A helyi adatmentés révén megszünteti az állásidőket

Akár 250 mm/mp nyomtatási sebessége időt, teljes frontoldali
kezelése pedig helyet takarít meg. A kiskereskedők a hagyományos
rendszerekhez képest alacsonyabb energiafogyasztást érhetnek
el, mivel egyetlen eszközben található meg a nyomtató, a CPU és
a tárhely.
–– Közvetlenül HTML 5 böngészőkből nyomtat
–– Lehetővé teszi, hogy különböző mobileszközök különböző
alkalmazásai tartalomkezelési funkciónk, a Communication Box
technológia segítségével adatokat osszanak meg
–– ePOS technológiánk segítségével vezérli a POS perifériákat helyi
vagy internetes hozzáféréssel
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Használjon központi POS eszközt a TM-T88VI-iHub
készülékkel. Több csatlakozási lehetőségnek köszönhetően
könnyedén integrálhatja és vezérelheti a perifériákat, többek
között a vonalkódolvasókat és táblagépeket.

Egy korszerű, táblagépalapú POS platform és
számlanyomtató, amely internetes és mobilkészülékes
csatlakoztatást, illetve alapszintű perifériavezérlést kínál.

A TM-T88VI iHub készülék a hagyományos, PC-alapú POSrendszerek és a legújabb webes rendszerek egyidejű működtetésére
lett tervezve.
–– Többféle vezetékes és Wi-Fi csatlakozási lehetőségek
–– Csatlakoztassa a perifériák széles választékát!
–– Rendkívül gyors: akár 350 mm/mp nyomtatási sebesség
–– Közvetlen nyomtatás a webkiszolgálóról bármilyen kapcsolódó
számlanyomtatóra
–– Webjelző támogatás a javított fogyasztói elkötelezettségért

A TM-T70-iHub a táblagépalapú POS megoldások egyik
platformja. Képes a táblagépekkel történő kommunikációra és az
alapszintű POS perifériaeszközök, mint például vonalkódolvasók és
billentyűzetek vezérlésére. Egy átfogó POS platform további PC/POS
terminálok vagy illesztőprogramok igénye nélkül. A papírbemenet
a készülék előlapján található, így a számlanyomtató pult alá is
behelyezhető.
–– Számlák nyomtatása és perifériák vezérlése közvetlenül
böngészőkből
–– Nincs szükség illesztőprogramok telepítésére és frissítésére
–– Mobileszközök használata a tartalomkezeléshez és más eszközök
használatához

POS NYOMTATÓK

Sebesség és egyszerűség
A vásárló a legfontosabb, ezért az első osztályú kiszolgálás és a magával ragadó
élmény alapvető fontosságú a nyereségesség szempontjából. Biztosítjuk a
technológiát a kiskereskedelem és a vendéglátóipar igényeinek megfelelően, legyen
az tranzakciók gyors lebonyolítása vagy a csökkentett állásidők.

TM-T88VI
Alkalmazkodásra létrehozva; a TM-T88VI készülék
számlanyomtatót úgy tervezték, hogy egy időben működjön a
hagyományos, PC-alapú POS-rendszerekkel és a webes és
táblagépes megoldásokkal is – hogy segítse vállalkozása jövőjét.
Üzletek, bárok és éttermek tökéletes választása azáltal, hogy hatékony,
új kapcsolatteremtési formákat tesz lehetővé a vállalkozások számára.
Lehetővé teszi a webes és mobilmegoldások felfedezését – a
hagyományos PC-alapú rendszer funkcióinak elvesztése nélkül.
A rugalmasság mellett a TM-T88VI kiemelkedő teljesítményt nyújt akár
350 mm/mp-es nyomtatási sebességgel – és kiváló megbízhatósággal.
Sőt, mi több, a fordított papíradagolási funkcióval papírt takaríthat meg
anélkül, hogy ez hatással lenne a teljesítményre, így csökkentheti a
költségeket és a papírveszteséget.
–– Rendkívül gyors: akár 350 mm/mp nyomtatási sebesség
–– Az együttes használat lehetővé teszi az egyidejű PC-, mobil- és webes
kapcsolatot
–– Közvetlen nyomtatás a webkiszolgálóról bármilyen kapcsolódó
számlanyomtatóra
–– Jeladó segítségével lehetővé teszi a mobileszközről való nyomtatást a
legközelebbi elérhető nyomtatóra
–– Kompatibilis a jelenlegi TM-T88V illesztőprogramokkal és
alkalmazásokkal

Nyomtatás mobileszközökről
Nyomtatás közvetlenül táblagépekről
és más okos eszközökről
Gazdaságos
a fordított papíradagolási funkcióval
pénzt takarít meg
Gyors
Akár 350 mm/mp nyomtatási
sebesség
Perifériák vezérlése
POS perifériák helybeli vagy webes
vezérlése
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TM-T88V

TM-T70II

Ez a leggazdaságosabb, az erőforrásokat legkevésbé igénybe
vevő hőpapíros számlanyomtató. Ez a csúcsmodell nagyobb
nyomtatási teljesítményt, problémamentes működtetést és
rendkívül alacsony fenntartási költséget biztosít a vállalata
számára.

Ez az üzletekben és a vendéglátóiparban előnyösen
használható középkategóriás hőpapíros POS
számlanyomtató gyors, megbízható, kialakítása pedig
egyszerre stílusos és helytakarékos. Csatlakoztatása,
integrálása egyszerű, és képes közvetlenül mobileszközről
nyomtatni akár valós, akár webalapú alkalmazás
használatával.

A korábbi Epson TM-T88 generációhoz hasonlóan a nyomtató
lényegét itt is az innovatív tulajdonságai jelentik. Ez a világon az
első szürkeskálás grafikus POS nyomtató.
Fém forgópántjainak, fröccsenésálló kialakításának, a 2 millió
vágásnyi névleges kapacitású beépített papírvágónak, a 70 millió
soros MCBF-nek (meghibásodások közti átlagos ciklusszámnak)
és az 50%-kal nagyobb kapacitású nyomtatófejnek köszönhetően
igen nagy munkabírással végzi feladatát az értékesítési ponton. Ilyen
magas szintű megbízhatóság mellett örömmel kínálunk hozzá 4 éves
kereskedelmi jótállást.
–– Gyorsan nyomtat, akár 300 mm/mp sebességgel
–– Csökkenti a hulladék mennyiségét az automatikus papírtakarékos
funkcióval
–– Kimagasló megbízhatóságot biztosít 70 millió soros MCBF értékkel
–– Egyszerű telepítést és frissítést kínál
–– Csatlakoztatási lehetőségek széles választékát biztosítja
–– Hideg fehér, sötétszürke, fehér vagy fekete színben választható

A TM-T70II a csatlakoztatási lehetőségek széles választékát kínálja,
így maximális rugalmassággal illeszkedik az IT infrastruktúrába.
Frontoldalról kezelhető kialakításának köszönhetően a T70II a pult alá
is elhelyezhető, és ezzel értékes pultfelületet szabadít fel.
–– Gyors és megbízható számlanyomtató
–– A helytakarékos kialakítás miatt a POS perifériák a nyomtató
tetején is elhelyezhetők, így az mPOS alkalmazásokhoz is
megfelelő
–– A teljes frontoldali kezelés lehetővé teszi a pult alatti tárolást és
működtetést
–– A szürkeárnyalatos nyomtatás révén szebb logók és
marketingüzenetek helyezhetők el a számlán
–– Papírtakarékos funkció a papírfelhasználás automatikus
csökkentéséért

POS NYOMTATÓK
TM-m30
TM-m30 táblagép POS nyomtatónk
ideális választás azoknak, akik egy
táblagépekre szabott, megfizethető
és könnyen telepíthető POS rendszert
keresnek. Az ePOS-nak köszönhetően
a TM-m30 könnyedén kommunikál
a webalapú alkalmazásokkal, és
biztosítja a számlák gyors és hatékony
nyomtatását bármilyen mobileszközről.
Az elegáns, stílusos és kompakt TM-m30
a világ egyik legkisebb POS nyomtatója.
Méreténél fogva szinte bárhol könnyedén
elhelyezhető, így tökéletes bármilyen
kiskereskedelmi környezetben, különösen
akkor, ha kevés a hely. Fekete és fehér
színben kapható, és frontoldali és felső
hozzáférésű nyomtatóként is használható.
Az ePOS segítségével bármilyen
okoseszközről közvetlenül nyomtathat,
valamint gyorsan és egyszerűen szabhatja
testre a számlákat a logók és promóciós
üzenetek használatával. A kiemelkedő
minőségű, szürkeskálás, fejlett grafikák és
vonalkódok szintén gyorsan és egyszerűen
elkészíthetők.
Ráadásul a hátsó papíradagolás
használatával, vagy a levágott számlára
történő logónyomtatással lerövidítheti
a számlák méretét, és akár 30%-kal
csökkentheti a papírköltségeket és felhasználást.

TM-m30
Opcionális ügyfél-tájékoztató kijelző
Jelenítsen meg információkat az
opcionális DM-D30 képernyővel, amely
tökéletesen illik a TM-m30 nyomtató
modern megjelenéséhez
Opcionális táblagéptartó
Használja ki a táblagép funkcióit is
praktikus, opcionális tartónk segítségével!
Cserélhető fedelek
Cserélje ki a fedelet könnyedén, hogy a
nyomtatót vízszintesen és függőlegesen
is elhelyezhesse, így felülről és az elölről is
adagolhatja bele a papírt!

–– Elegáns, kompakt és stílusos kialakítás
–– Rugalmas elhelyezhetőség – vízszintesen
vagy függőlegesen
–– Csatlakozás NFC és QR-kód segítségével
–– Az ePOS lehetővé teszi a közvetlen
nyomtatást bármilyen mobileszközről
illesztőprogramok telepítése és frissítése
nélkül
–– Akár 200 mm/mp nyomtatási sebesség
–– Kiváló minőségű számlanyomtatás
–– Rugalmas beejthető papírbetöltés –
első vagy felső töltés a vízszintes vagy
függőleges konfigurációtól függően
–– Papírtakarékos funkciók
–– Kompatibilis az új DM-D30 kijelzővel
egy könnyedén integrálható megoldás
érdekében
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TM-T20II

TM-U220

Az TM-T20II egy kedvező árú POS számlanyomtató
kiemelkedő nyomtatási sebességgel és gazdaságos
funkciókkal.

Ezek a kedvező árú és rugalmas mátrixnyomtatók
elsőrangú megoldást jelentenek a kiskereskedelemben, a
vendéglátásban és az éttermek konyháiban, ahol a sebesség
és megbízhatóság kulcsfontosságú. Válasszon a D alaptípus,
az automata késes B típus és a naplónyomtatási lehetőséget
is kínáló A típus közül.

Ez a könnyen használható modell a legkedvezőbb árú POS
számlanyomtatónk a piacon, amelynek 200 mm/mp nyomtatási
sebessége időt, a versenyképes ár és fenntartási költség pedig
pénzt takarít meg Önnek, ami akkor ideális, ha gyorsan fel szeretné
számolni a sorbanállást.
–– Az automatikus papírtakarékos funkcióval pénzt takarít meg
–– 	Megbízható 15 millió soros mechanikai élettartam
–– 	Gyors, akár 200 mm/mp nyomtatási sebesség
–– 	Meghibásodások közötti átlagos időtartam: 360 000 óra
–– 	Rugalmas csatlakoztatás két beépített csatlakozóval
–– 	Kuponnyomtatás

TM-T20II
Gazdaságos
Az automatikus papírtakarékos funkcióval
pénzt takarít meg
Megbízható
15 millió soros mechanikai élettartam
Gyors
Akár 200 mm/mp nyomtatási sebesség

–– Cserélhető interfész
–– Falra függesztési lehetőség a konyhai használathoz
–– A papír és a szalag egyszerű cseréje
–– 58, 70 és 76 mm-es papírtekercsek kezelése

POS NYOMTATÓK
TM-U295

TM-U590

Hihetetlenül kompakt és sokoldalú bizonylatnyomtató.

Ez a többpéldányos, nagyformátumú bizonylatnyomtató
szállodák, éttermek és bankok számára számtalan
felhasználási lehetőséget biztosít.

–– 	Rendkívül kis méretű bizonylatnyomtató
–– Síkágyas kivitel, amely ideális a csekk- és hitelkártya ellenőrzéshez
–– 	Függőleges és vízszintes nyomtatás négy nyomtatási méretben a
dokumentumon bárhová

–	Mechanikus bizonylatnyomtatás csekkekhez és számlákhoz
–	Egy eredeti dokumentum és akár négy másolat kezelése
–	A síkágyas kialakítás könnyű és gyors papírbehelyezést biztosít
–	Nagyobb, akár 88 oszlopnyi szélességű bizonylatokat is
könnyedén kezel

TM-U950

TM-H5000II

Tökéletes, sokoldalú választás nagy forgalmú
kiskereskedések számára, ahol nagy munkabírású POS
rendszerre van szükség.

Készítsen egyedi, márkaarculatot közvetítő számlákat
ezzel a bizonyítottan nagy teljesítményű hőpapíros és
mátrixnyomtatóval. Nyűgözze le ügyfeleit a vásárlás és
kedvezményes termékek összekapcsolásával, valamint
logók, üzenetek és vonalkódok hozzáadásával.

–– Többféle nyomtatási formátumot, többek között a számlát, naplót
és bizonylatot is támogatja
–– Kinyomtatja az eredeti bizonylatot, és akár négy másolatot is készít
–– Könnyen betölti a papírt, és automatikus papírvágást biztosít
–– Opcionális csekk- és hátiratnyomtatást kínál

–– Beépíti a közvetlen marketinget a POS-ba
–– Lehetővé teszi a széles bizonylatok gyors, testre szabható mátrixés hőpapíros nyomtatását
–– Kiemelkedő megbízhatóságot kínál
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TM-H6000IV

Széles papírutak és a kellékanyagok
egyszerű cseréje.

Biztosítson vállalkozásának
megbízható csekkfeldolgozást
és számlanyomtatást az Epson
leggyorsabb, 300 mm/mp sebességű
nyomtatójával. A nagy pontosságú,
99% fölötti karakterfelismerési arányú
MICR funkcióval ez a nyomtató
minden korábbinál magasabb szintű
megbízhatóságot nyújt.
Elismerten az egyik legmegbízhatóbb és
leghatékonyabb többfunkciós nyomtató a
kiskereskedelmi piacon a blokkok, számlák
és csekkek egyetlen kompakt eszközzel
történő nyomtatásához. Fenntartásának
összköltsége is kifejezetten alacsony.
A fenntartási költség csökkentése
érdekében ezt a nyomtatót megnövelt
hatékonyság és takarékos papírhasználat
jellemzi. További kiemelt tulajdonságai az új
távoli kezelés funkció, az egyszerű telepítés
és a két beépített interfész.

–– Az iparág élenjáró hibrid nyomtatója
–– Gyorsabb számlanyomtatás, akár
300 mm/mp sebességgel is
–– Nagy pontosságú, 99% fölötti MICR
–– Papírtakarékos funkciók
–– Hálózatkezelés és távfelügyelet
–– Energiahatékonyság alacsony készenléti
teljesítményfelvétellel

NYOMTATÓMEGOLDÁSOK ADÓÜGYI SZABÁLYOKHOZ

Törvényi megfelelőség
Az adótörvények szabályozzák az értékesítési műveletekhez kapcsolódó adatok
összegyűjtésére, osztályozására, regisztrációjára és továbbadására jóváhagyott
pénzügyi-adóügyi eszközök vagy rendszerek minősítését, specifikációit és
használatát.
Az Epson több éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi-adóügyi technológia,
a törvényi előírások és a folyamatok terén, és számos területen szorosan
együttműködünk az adóhatóságokkal. Az egész világra kiterjedő lefedettségünk
biztosítja, hogy teljesítjük az adóügyi előírások követelményeit.
Az Epson adóügyi előírásoknak megfelelő nyomtatás területén szerzett
szakértelmét az Epson TM-T800F modell és az Epson TM-T900F sorozat képviseli.

TM-T800F sorozat

TM-T900F sorozat

Az Epson TM-T800F sorozat készülékeit arra terveztük, hogy
megkönnyítsük és hatékonyabbá tegyük a pénzügyi
jelentések és a számlák nyomtatását. Az olyan nagy mértékű
pénzügyi jelentések, mint a Z-zárások gyors előállításával
segít időt megtakarítani a kiskereskedők és a vendéglátóipari
vállalkozások számára. Egyedi modellek hitelesítése
adóügyekhez Olaszországban és Lengyelországban (a
lengyel verzió: TM-T801FV és az olasz verzió: FP-81II).

Az Epson TM-T900F sorozatot nagy teljesítményű, 400 MHzes processzorával arra terveztük, hogy megkönnyítsük és
hatékonyabbá tegyük a pénzügyi jelentések és a számlák
nyomtatását.
A soros és USB csatlakozók mellett Ethernet kapcsolattal is
rendelkezik, amelynek révén a nyomtatót távolról lehet
vezérelni, és jelentéseket lehet létrehozni. Az olaszországi
adóügyi használatra konkrét típusok lettek minősítve
(Olaszország esetében az FP-90III).

–– A nyomtató adatbázisában akár 10 évnyi pénzügyi adat és akár
20 000 termékkód tárolható (20 000 termékkód csak az olasz
verzió esetében)
–– Soros, USB- vagy Ethernet kapcsolat (a típustól függően)
–– SD kártyafoglalat az elektronikus napló számára (max. 2 GB)

–– Beépített automata kés az ügyfelek gyors kiszolgálása érdekében
–– Egyetlen berendezés alkalmas a blokkok, sztornó számlák és
kereskedelmi számlák kezelésére
–– Távolról lehet vezérelni és pénzügyi jelentéseket létrehozni
–– Kompatibilis az XML parancsokkal és nem igényel
illesztőprogramot

TM-T800F/TM-T900F sorozat
Nagy teljesítményű
Erős, 400 MHz-es processzor
pénzügyi jelentések és
dokumentumok gyors
kibocsátására
Sokoldalú
Szöveg-, vonalkód- és
grafikanyomtatás
Maximális nyomtatási sebesség:
TM-T800F: 150 mm/mp
TM-T900F: 260 mm/mp
Nagy kapacitás
Akár 10 évnyi pénzügyi adat
tárolása

Csatlakoztathatóság
Vezérli az EFTPOS fizetési
terminálokat
Kapcsolat az ügyféltájékoztatókijelzővel (DM-D310F)
Intelligens tulajdonságok
(csak a kiválasztott modellek
esetében)
A beépített intelligencia
segítségével közvetlenül
kommunikál a webes és
táblagép-alkalmazásokkal
Beépített SMTP-kliens a
pénzügyi jelentések e-mailen
keresztüli exportálására
LAN interfész a pénzügyi
jelentések távoli létrehozásához,
valamint a távvezérléshez és
kezeléshez
Lehetőség különleges POS
funkciókat kiszolgáló webes
alkalmazások futtatására a belső
webes kiszolgáló és a 8 MB-os
memória segítségével
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TM-T810F

TM-T86FII

A TM-T810F az Epson új adóügyi platformjára épülő
hőpapíros számlanyomtatók legújabb sorozatának egyik
modellje. Az integrátorok egyszerűnek fogják találni a
kompatibilis áramkörök fejlesztését, mert a TM-T810F az
Epson szabványos utasításkészletét használja.

Hatékony és megbízható számlanyomtató feketejel
érzékeléssel. Azokban az országokban elérhető, ahol az
adóügyi előírások lehetővé teszik a fekete jellel ellátott
hőpapír használatát.

–– 	Illesztéshez előkészítve az integrátorok számára
–– Az Epson szabványos utasításkészletét használja, így könnyedén
testre szabható
–– Az Epson új adóügyi platformjára épül
–– Hatékony: nyomtatási sebessége akár 150 mm/mp
–– Megbízható: 360 000 óra meghibásodások közötti átlagos
üzemidő

–– Feketejel érzékelés az előre nyomtatott papír használatához
–– Hatékony: maximális nyomtatási sebessége 220 mm/mp
–– Megbízható: 360 000 óra meghibásodások közötti átlagos
üzemidő

HORDOZHATÓ POS NYOMTATÓK

Mozgásban
Ezek a gyors és hatékony nyomtatók rugalmassá és könnyűvé teszik
a vásárlókkal való interakciót, mivel olyan funkciókat kínálnak amelyek
a jó minőségű számla- és vonalkódnyomtatástól a táblagépeken
és mobileszközökön használt webböngészőkből végzett közvetlen
nyomtatásig terjednek.
TM-P60II számla- és
címkenyomtató

TM-P80

Az Epson TM-P60II számla- és
címkenyomtató briliánsan egyszerű
megoldást kínál a számla- és
címkenyomtatáshoz. Intuitív funkciói
kihasználják a kézi, vezeték nélküli
mobil nyomtatási technológiát, ezzel
segítve a sorban állás elkerülését, a
rendelésfelvételt, a polccímkézést,
valamint a vásárlók gyors és hatékony
kiszolgálását.

Kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari
vállalkozásként keres megoldást
a sorok csökkentésére és a pozitív
vásárlói visszajelzés növelésére?
Ha igen, ez a hordozható eszköz az
ideális választás. A TM-P80 képes
vonalkódokat és 2D szimbólumokat
is nyomtatni, ami elengedhetetlen
termékké teszi ezt a megbízható
eszközt.

A megbízhatóságot szolgálja a tartós
burkolat, az egyszerű papírbetöltés és az
akkumulátor hosszú üzemideje, amely akár
46 óra Bluetooth módban, kiegészítve azzal,
hogy az opcionális töltővel egyszerre akár
négy akkumulátor is tölthető.

Ha 80 mm széles címkéket szeretne
nyomtatni, ez a hatékony POS nyomtató
az ideális választás, amely egy kényelmes
övcsipesszel felszerelve könnyen
hordozható.

–– Közvetlen nyomtatás böngészőkből,
illesztőprogram nélkül
–– Könnyen és kényelmesen üzemeltethető
az automata kés segítségével
–– 58 mm-es számlák nagy teljesítményű,
akár 100 mm/mp sebességgel történő
nyomtatását kínálja
–– Kiemelkedő akkumulátor élettartamot
biztosít
–– Kompakt és robusztus forma
–– TM-P60II Peeler típusként érhető el a
formára vágott címkék továbbfejlesztett
nyomtatásához

A TM-P80 rendelkezik automatikus
papírtakarékos funkcióval, amely
automatikusan akár 23%-al is csökkenti
a számla margóját és hosszát, anélkül,
hogy megváltoztatná az adatokat vagy
lecsökkentené a sebességet.
–– Közvetlen nyomtatás böngészőkből,
illesztőprogram nélkül
–– Piacvezető, akár 46 órás akkumulátor
üzemidő biztosítása (BT üzemmódban)
–– Kompakt és robusztus forma
–– Számlanyomtatás akár 100 mm/mp
sebességgel
–– Automatikus papírtakarékos funkciót kínál
a további költségmegtakarítás érdekében
–– Automata vágóval felszerelt változatban
is kérhető a még könnyebb használat
érdekében
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TM-P20
Az Epson új TM-P20 készüléke
egyszerű, könnyű és megbízható mobil
nyomtató, amelynek segítségével a
kiskereskedelmi és vendéglátóipari
vállalkozások hatékonyabban
működhetnek. A Epson egyedülálló,
beépített, intelligens ePOS-Print
funkciója lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy illesztőprogramok
telepítése nélkül, közvetlenül a
webböngészőkből nyomtassanak.
Az új kiegészítő funkciók, mint például
az egyszerű beállítás és az NFC
és vonalkód segítségével történő
csatlakozás révén a TM-P20 könnyen
használható, minden igényt kielégítő
nyomtató, amely javítja kiszolgálást
és a vásárlói élményt.

–– Kicsi és könnyű 58 mm-es mobil
számlanyomtató
–– 	Egyszerű, gyorsan elsajátítható kezelés
–– 	Gyors, akár 100 mm/mp nyomtatási
sebesség
–– Megbízható és robusztus (IP-54
tanúsítvánnyal, opcionális puha tokkal)
–– Hosszú, akár 8 órás (BT), illetve 6 órás
(Wi-Fi) akkumulátor-üzemidő

TM-P20
Nyomtatás
mobileszközökről
Közvetlen nyomtatás
táblagépekről és más
okos eszközökről
Továbbfejlesztett
funkciók
A Wi-Fi, valamint az
NFC és vonalkód
segítségével történő
csatlakozás egyszerű
beállítása kényelmes
használhatóságot
eredményez

*Az ePOS-Print funkció csak WLAN módban érhető el

Nagy teljesítmény
Gyors nyomtatás, akár
100 mm/mp sebességgel is
Megbízható
Hosszú üzemidejű akkumulátor
Kompakt
Kompakt és robusztus forma

CÍMKE- ÉS KUPONNYOMTATÓK

Megbízható és sokoldalú
Az áthelyezhető címkéktől a polcjelölésekig bármi elkészíthető házon belül,
amikor szükséges, ráadásul sokféle papírtípusra.

TM-T88IV ReStick
A világ vezető számlanyomtatójának egy
speciális változata, amely olyan áthelyezhető
címkéket állít elő, melyek szinte bármilyen
anyagon megtapadnak. Az Epson TM-T88IV
ReStick különálló címkéket készít, amelyek
a felület megsértése nélkül kényelmesen
áthelyezhetőek. Ez az egyedi hőnyomtató
javítja az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások
minőségét, segít csökkenteni a rendelésfelvétel
hibáit és elkerülni a tévedéseket olyankor,
amikor testre szabott termékeket és egyedi
ajánlatokat kell felcímkézni.
Tartós és jól bevált felépítésével és kivitelével ez az
innovatív termék igény szerint, nagy sebességgel és
kimagasló megbízhatósággal nyomtatja és vágja a
fóliamentes hőpapírtekercset.
–– Rugalmas nyomtatás számlapapírra és fóliamentes
öntapadó címkepapírra is
–– Fokozott cseppenésállóság
–– Grafika, vonalkód és szöveg nagy sebességű
nyomtatása
–– Kiváló minőségű, megbízható nyomtatás
–– Praktikus hangjelző alapfelszereltségként

Tipikus ReStick alkalmazások
Az Epson védőfólia nélküli ReStick címkenyomtatója
költséghatékony megoldás számos, a gyorséttermi és
vendéglátóiparban használt címke esetében. Ilyenek például
az alábbiak:
–– Kivételcímkék
–– Poggyászjegy címkék
–– Termékcímkék
–– Pizzadoboz címkék
–– Szendvicscsomagolás címkék
–– Speciális pohárcímkék
–– Kiszállítottrendelés címkék

–– Frissességjelző dátumcímkék
–– Kézbesítési címkék
–– Hűtőgépcímkék
–– Elkészítettétel címkék
–– Hozzávaló címkék
–– Speciális árcímkék
–– Tápértékcímkék

TM-T88IV ReStick
Kényelmes
Áthelyezhető, öntapadó, fóliamentes
címkéket használ
Megbízható
Nagy felbontású 203 dpi
nyomtatófejet tartalmaz
Sokoldalú
Függőleges és vízszintes felszerelési
lehetőség
Egyszerűen használható
Megkönnyíti a papírbetöltést
a beejtési funkcióval
Helytakarékos
Lehetővé teszi egy 80 mm-es számla
vagy öntapadó címke nyomtatását
egy 58 mm-es helyre
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TM-L90 védőfólia-mentes
nyomtató

Epson TM-L90 és TM-L90
Peeler

A gyorséttermek, kávézók és kocsmák az Epson TM-L90
Liner-free nyomtatóval javíthatják a hatékonyságot
és a rendelésfelvétel pontosságát. A készülékkel a
vállalkozások öntapadós hátoldalú címkéket nyomtathatnak,
amely megbízható megoldást nyújt a vevők étel- és
italrendeléseinek helyes felcímkézéséhez.

Fokozza vállalata hatékonyságát ezzel a gyors, kompakt
nyomtatóval, mely jó minőségű, tartós címkéket és
számlákat nyomtat. A papírok széles választékát
használhatja, beleértve a hőpapíros címkéket, számlákat
és jegyeket. A Peeler változat speciális funkciója lehúzza
a címkéket a védőfóliáról, így ideális megoldás kesztyű
viselése esetén.

– Javítja a rendelésfelvétel pontosságát
– Normál és öntapadós papírral is használható
– Automatikusan csökkenti a felső margót
– 40, 58 és 80 mm szélességű papírral is kompatibilis
– Energiahatékonyságot kínál
– Három felszerelési módot biztosít

–– Akár 150 mm/mp sebességgel, 203×203 dpi felbontásban
nyomtat
–– Lehetővé teszi a testre szabott címkék gyors és egyszerű
tervezését
–– Egyszerűen beejthető papírtekercseket használ
–– Kiváló megbízhatóságot kínál a 70 millió soros MCBF értékkel
–– Peeler változatban kapható
–– Rendelhető 58 mm szélességű verzióban is

CÍMKE- ÉS KUPONNYOMTATÓK

Igény szerinti nyomtatás
Hozzon létre gyorsan élénk, kiemelkedő minőségű címkéket, feliratokat és
jegyeket számtalan könnyen használható és megbízható termékünkkel.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Gondoskodjon címkéi, feliratai és jegyei
kiváló színminőségéről és igény szerinti
változatosságáról az Epson ColorWorks
C3500 segítségével. A könnyen
használható nyomtatóval vállalkozása
pénzt és időt takaríthat meg, mivel nem
kell többé kiszerveznie a színes címkék
és polcjelölő címkék nyomtatását,
hanem saját maga végezheti ezt igény
szerint.

Az Epson ColorWorks C7500 sorozat
egy ipari hatékonyságú, házon
belüli, igény alapú címkenyomtatási
rendszer, amely újradefiniálja a gyors,
megbízható és költséghatékony
nyomtatást. Tökéletes, kiváló minőségű
színes címkéket nyomtathat, amelyek
egyértelműen át tudják adni üzenetüket,
és hosszú ideig tartósak maradnak.

Nyomtasson igény szerinti színes
címkéket, feliratokat és jegyeket egy
olyan nyomtatóval, amely könnyű
és kompakt, mint egy kedvező árú
asztali nyomtató, ugyanakkor olyan
robosztus, könnyen kezelhető
és karbantartható, hogy ipari
környezetben is megállja a helyét.

–– Kiváló minőségű, négyszínű tintasugaras
nyomtatás (CMYK DURABrite
pigmenttinta)
–– Könnyen használható, egyszerű funkciók
–– A színenként cserélhető tintapatronok
révén pénz takarítható meg, mivel
elegendő csak az elhasznált színt
kicserélni
–– Beépített automata vágó
–– Egyszerű telepítőszoftver
–– Megfelel a BS5609 tanúsítványnak

–– Kiváló megbízhatóság és terhelhetőség
garanciával, ami magába foglalja a
nyomtatófejet és minden más alkatrészt
a teljes nyugalomért
–– Kiváló minőségű nyomtatás, akár 300 mm
másodpercenként
–– A lehető legtökéletesebben nyomtatás
a lehető legkevesebb felhasználói
beavatkozással az önkarbantartó
funkciónak köszönhetően
–– Észrevétlen és könnyű integráció az
operációs rendszerrel és bármilyen
szoftveralkalmazással
–– Hosszú élettartamú nyomatok, amelyek
ellenállnak a víznek, nem kenődnek el, és
nem fakulnak ki
–– Változatos papírtípusok; nyomatok a
legkülönfélébb matt és fényes papírokon

–– Kényelmesen használható, egyszerűen
cserélhető 3 színű patron
–– Az egyszerű, frontoldali kezelőfelülete
és kompakt mérete miatt a pult alatt is
elhelyezhető
–– 	A vízbázisú tinták és az alacsony
teljesítményfelvétel csökkentik a
környezeti terhelést
–– 	Beépített automata vágó – kedvező árú
és megbízható

ColorWorks C3500
Tartós
A hosszú élettartamú, pigmentalapú
tinták ellenállnak a víznek és UV fénynek
Gyors
Akár 1000 címke nyomtatása
óránként
Széles
nyomtatás 30–112 mm széles
nyomathordozókra
Zöld
Kevesebb energia használata a
nyomtatás során és készenlétben
Könnyű kezelhetőség
Az ellenőrzés kézben tartása központi
adminisztrációval
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TM-L500A jegynyomtató
Az Epson TM-L500A jegynyomtató
gyors és rugalmas belépőjegy- és
címkenyomtatást biztosít különböző
papírtípusokra.
Az Epson TM-L500A jegynyomtató akár
250 mm/mp nyomtatási sebességével
lerövidíthető a címkék nyomtatásának
ideje, és mivel papírtípusok széles
választékával képes dolgozni, kiváló
minőségben nyomtathat szöveget és
grafikát akár vastagabb papírokra is.

–– Számos papírtípussal működik
–– Könnyű váltást tesz lehetővé a
papírtípusok között az érzékelők
segítségével
–– Akár 250 mm/mp nyomtatási sebességet
kínál – opcionális tekercstartóval és hátsó
leporellóbetéttel is használhatja

Egyszerű papírbetöltés.

Kis helyigényének köszönhetően helyet
takarít meg a pulton, illetve kioszkba is
telepíthető.

TM-C710
Az Epson TM-C710 egy színes,
kiváló minőségű kuponnyomtató,
amely hatékonyan használható
ügyfélmarketing célokra az értékesítési
pontokon. Segítségével növelheti
bevételeit és az ügyfelek hűségét színes
kuponos kampányok alkalmazásával.
A nyomtató igény szerint, a tranzakció
időpontjában nyomtatja a színes
kuponokat, így a vásárlók valódi
célzott akciókkal és kedvezményekkel
érhetők el.

–– Kiváló minőségű színes kuponok
–– Nagy mennyiségű kupon nyomtatása
–– Gyors és hatékony; 2 másodperc alatt
nyomtat ki egy 20 cm-es kupont
–– Kevés helyet foglal az értékesítési helyen
–– Nagy kapacitású, az utolsó csepp tintát is
hasznosító tintapatronok

A TM-C710 által nyomtatott kuponok
kiváló minőségűek, ezért a készülék nagy
hatásfokú marketing eszköz a vásárlókkal
történő hatékonyabb kommunikáció
biztosításához.

Fokozza az új ügyfelek szerzésének
lehetőségét és növelje az üzleti forgalmat
célzott promóciós kuponokkal.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ KIJELZŐK

Egyértelmű kommunikáció
Az Epson megbízható kompakt, állítható ügyféltájékoztató kijelzőivel jelentősen javíthatja
az ügyfeleivel való kommunikációt. Kijelzőink sokkal többek puszta ármegjelenítőknél.
A nagy felbontású grafika és az akár 8 soros, fényújságszerűen gördülő szöveg maximális
átláthatóságot nyújt, és világosan érthetővé teszi az információkat.

DM-D110
Tegye a lehető legegyszerűbbé és legvilágosabbá az ügyfelek kezelését ezzel
a könnyen leolvasható, világos kijelzővel – mely ideális megoldás éttermek és
szaküzletek részére. A fokozott rugalmasság érdekében a panel és a magasság
is állítható, valamint két interfészt is támogat a soros és USB kapcsolatokon
keresztül.
–– Gyors adatátvitel a kijelzőre
–– Flash memória és átfogó betűkészlet-táblázat
–– Opcionális panel- és magasságbeállítás
–– Elérhető négy színben a mellékelt nyomtatóknak megfelelően

DM-D210
Varázsolja átláthatóvá az ügyfelekkel való kapcsolatát ezzel a nagyméretű, széles
látószögű, nagy felbontású kijelzővel. 20 oszlopos, 2 soros kijelzései világosak
és könnyen olvashatók, és hozzáigazíthatók a rendelkezésre álló helyhez és
elrendezéshez. Ráadásul a kijelző két interfészt is támogat a soros és USB
kapcsolatokon keresztül.
–– Rugalmas beállítás fel/le és balra/jobbra
–– Flash memória és átfogó betűkészlet-táblázat

DM-D30
Az új DM-D30 stílusához illő információ kijelzés. Elérhető a TM-m30 típusú géppel
megegyező színben és kényelmesen illeszkedik a tetejére is – tehát a DM-D30
nehézségek nélkül fog integrálódni POS környezetébe. A DM-D30 a TM-T88VI-vel is
kompatibilis.
–– Elegáns, modern kivitelezés
–– Rugalmas elhelyezési beállítások

CSEKKSZKENNEREK
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Pontos szkennelés
Pontosság, teljesítmény, megbízhatóság, biztonság, könnyű használat.
A korszerű nyomtatási és beolvasási technológia segítségével, mindezen
tulajdonságok megvalósításával az Epson szkennerjei egyszerűvé teszik
a csekkek feldolgozását – kereskedők és pénzügyi szervezetek számára
egyaránt.

TM-S9000MJ
Egyetlen kompakt készülékben
ötvözi a színes szkennelést, csekkés számlanyomtatást. A nagy
pontosságú, 99% fölötti mágnestintás
karakterfelismeréssel (MICR), az
automatikus dőléskorrekcióval és
háttérzajszűréssel a pontosság új
dimenzióját nyújtja.

–– Kétoldalas, a teljes színtartományt
támogató beolvasást biztosít akár 200 dpi
felbontásban
–– Rugalmas validálással rendelkezik: akár
16 sort is nyomtathat
–– Automatikus lapadagolót tartalmaz akár
100 dokumentumhoz
–– Fényképes igazolványokat szkennel
–– 1 vagy 2 kimeneti rekeszes változatban,
mágnescsík leolvasóval, USB hubbal
–– TWAIN szkennelés támogatása

TM-S1000

TM-S2000MJ

Magasabb szintű megbízhatóság és innováció a pénzügyi és
vállalati piacok kulcsfontosságú szkennelési műveleteihez.
Az asztali szkennelési eszközöknél elérhető legmagasabb
szintű MICR-pontosság, illetve gyors, zökkenőmentes
folyamatok és csúcsminőségű eredmények.

Egyetlen kompakt készülékben ötvözi a kétoldalas színes
szkennelést és a tintasugaras csekknyomtatást a csekkek,
utalványok és vágottlapok hatékony feldolgozása érdekében.

–– Nagy pontosságú szürkeskálás és fekete-fehér szkennelés
csekkekhez és dokumentumokhoz
–– Gyorsan behelyezhető automatikus lapadagoló és 2 rekesz

–– Kétoldalas, a teljes színtartományt támogató beolvasást biztosít
akár 200 dpi felbontásban
–– Rugalmas validálással rendelkezik: akár 16 sor nyomtatása
–– Automatikus lapadagolót tartalmaz akár 100 dokumentumhoz
–– Fényképes igazolványokat szkennel
–– TWAIN szkennelés támogatása
–– Nagy pontosságú, 99% fölötti mágnestintás karakterfelismerést
(MICR) kínál
–– 1 vagy 2 kimeneti rekesszel kapható típus közül választhat
–– Opcionális mágnescsík leolvasót USB hubot tartalmaz
–– Rendelhető UV verzióban is

TOVÁBBI TERMÉKEK

Tegye kellemesebbé
az ügyfelek tapasztalatait
Rengeteg munkát fektetett üzlete létrehozásába. Most tegye meg a következő lépést.
Ragadja meg vásárlói figyelmét nagy méretű, élénk színű, nagy hatású poszterekkel és
hozzáadott értékű szolgáltatásokkal.
A különleges kiskereskedelmi környezet – amely magába foglalja márkáját és világosan elkülöníti
Önt a piacon – hatékony összekapcsolási lehetőséget biztosít vásárlóival. Az Epson technológiáját
úgy terveztük, hogy üzeneteit minden érintkezési ponton célba juttathassa. A kirakati anyagoktól az
értékesítésig. Az Epsonnal új szintre léphet a vásárlóval történő interakció terén.
SureColor sorozat

WorkForce Pro sorozat

Maximalizálja promóciói hatását a SureColor SC-T és
SC-S sorozattal. Készítsen nagy méretű, nagy felbontású
posztereket és plakátokat, amelyekkel erősítheti márkája
arculatát és növelheti eladásait.

Alacsony üzemeltetési költségük, nagy nyomtatási
sebességük és alacsony beavatkozási igényük révén az
Epson WorkForce Pro sorozatú, A4-es és A3-as formátumú
nyomtatói segítenek a teljesítmény növelésében. Nyomtasson
akár 75 000 oldalt tintacsere nélkül a zavartalan munkavégzés
érdekében a WorkForce Pro RIPS nyomtatókkal.

A képen a WF-5690DWF (A4) típus látható.

Fix telepítésű projektorok

LabelWorks

Ragadja meg vásárlói figyelmét és keltse életre vizuális
reklámanyagait dinamikus megjelenéssel és álló vagy fekvő
digitális bolton belüli plakátokkal.

Ez a kis méretű, ám nagy teljesítményű kézi címkenyomtató
ideális készletezéshez, termékazonosításhoz,
dokumentumkezeléshez és névcímkék készítéséhez.
Még szaténszalagokra is tud nyomtatni, amivel sokkal
személyesebbé teheti a POS-t.
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„Meg vagyunk győződve a
megoldások minőségéről,
ezért nyugodtan
támaszkodunk teljes
mértékben az Epson
termékekre.”

Epson CoverPlus
Az opcionális kiterjesztett garancia a vásárlás napját
követő három évre nyújt biztonságot. Az Epson CoverPlus
lehetővé teszi a termékre vonatkozó általános jótállás
meghosszabbítását és kibővítését, így további biztonságot
nyújt a termék bármilyen meghibásodása esetén. Az
Epson CoverPlus kiterjesztett garancia csomagokat az
eredeti termék megvásárlását követő 90 napon belül kell
megvásárolni.

Stephan Bittner – Partner, Alitalia étterem, Hamburg

Üzleti szkennerek

Színes címkenyomtatók

Nagy sebességű, kétoldalas, lapadagolós és síkágyas
szkennereink segítik a bizalmas adatok védelmét, mivel
lehetővé teszik a dokumentumok szkennelését közvetlenül az
Ön által kiválasztott adathordozóra, sőt akár jelszóval védett
PDF-fájlba is.

Tegye termékeit különlegessé a kiváló minőségű,
szemkápráztató színes, igény szerint nyomtatható címkékkel
és feliratokkal. Tökéletes a különleges vonalas ábrák, a
személyes címkék és a promóciós termékek készítésére,
valamint a sürgős megrendelésekhez is.

KELLÉKANYAGOK

Név

Színes

Termékkód

Alapkészülék

Név

Színes

Termékkód

Alapkészülék

ERC38B
ERC38BR

Fekete
Fekete/vörös

C43S015374
C43S015376

TM-U220
TM-U230

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

Kék
Zöld
Vörös

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Fekete

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Fekete

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Fekete

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Fekete

C33S020411

TM-C100
szürkeárnyalatos

ERC32B

Fekete

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

Háromszínű

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

ERC43B

Fekete

C43S015461

TM-H6000IV
hátiratnyomtató

SJIC20P(K)

Fekete

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

EFC-01

Fekete

A43S020461

TM-S1000

SJIC25P

Négyszínű

C33S020591

TM-C710

SJIC18(K)

Fekete

C33S020484

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

Fekete

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

Fekete
Cián
Magenta
Sárga
Karbantartási
doboz

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

SJIC6(K)

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

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

Fekete
Cián
Magenta
Sárga
Karbantartási
doboz

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

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

Fekete
Cián
Magenta
Sárga
Karbantartási
doboz

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

MINŐSÍTETT NYOMATHORDOZÓK
Név

Típus

Méret

Alapkészülék

PE matt címketekercs

Tintasugaras címkepapír

Többféle méret

ColorWorks C3500/C3400/C7500 sorozat

High Gloss címketekercs

Tintasugaras címkepapír

Többféle méret

ColorWorks C3500/C3400/C7500G sorozat

Prémium matt címketekercs

Tintasugaras címkepapír

Többféle méret

ColorWorks C3500/C3400/C7500 sorozat

Prémium matt címketekercs

Tintasugaras címkepapír

80, 102 mm

ColorWorks C3500/C3400 sorozat

ReStick hőpapír

58, 80 mm

T88IV ReStick

Epson tekercselt folytonos kuponpapír

Tintasugaras kuponpapír

58 mm

C710/C610

BOPP Satin Gloss Label

Tintasugaras címkepapír

Többféle méret

ColorWorks C7500/C7500G

BOPP High Gloss címketekercs

Tintasugaras címkepapír

Többféle méret

ColorWorks C7500/C7500G

Epson ReStick tekercselt folytonos papír

CSATLAKOZÓK
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Termék

Típus

Cikkszám

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

Készüljön fel a jövőre az Epson cserélhető interfészekre
vonatkozó UIB koncepciójával! A nyomtatók jelenlegi
felszereltségéről a 34–38. oldalakon tájékozódhat.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PÁRHUZAMOS

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+HUB+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

USB-RŐL TÁPLÁLT

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

USB-RŐL TÁPLÁLT

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

VEZETÉK NÉLKÜLI
LAN

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kép

Leírás
UB-S01 = soros standard RS-232
UB-S09 = soros, 115,2 kb/mp-ig, DM-D-porttal
UB-P02II = kétirányú párhuzamos, nagysebességű
UB-U01III = USB 1.1, elosztóval, DM-D-porttal
UB-U02III = USB 1.1, elosztó nélkül, DM-D-porttal
UB-U03II = USB 1.1, elosztó nélkül, DM-D-port nélkül
UB-U04 = USB tápellátás, elosztó nélkül, DM-D-port nélkül

UB-U05 = nagysebességű USB, elosztó nélkül, DM-D-port nélkül
UB-U06 = nagysebességű USB tápellátás, elosztó nélkül, DM-Dport nélkül
UB-U19 = USB + RS-232 kombináció T88-hoz/T70-hez
UB-U09 = USB + RS-232 kombináció
UB-E04 = 10/100 BASE T ETHERNET
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 opcióként
Az Epson PS-180 egy kapcsolóüzemű tápegység. A teljesítményveszteség
csökkentésével energiát takarít meg, és univerzális tápfeszültség bemenete
a világon a legtöbb kereskedelmi tápfeszültséggel használható.

Bemenet

Kapacitás

Csatlakozódugó

100–240 V AC

24 V DC, 2,0 A

3P tápcsatlakozó

Biztonsági szabvány
UL
•

CSA
•

TUV
•

POS TERMINÁLMŰSZAKI ADATAI
Intelligens terminálok

Számlanyomtatás

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpi

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpi

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpi
(203 dpi kompatibilis mód)

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpi

Bizonylatnyomtatás

—

—

—

—

Naplónyomtatás

—

—

—

—

Címkenyomtatás

—

—

—

—

Vonalkódnyomtatás

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Cserélhető interfész

—

—

—

—

Csatlakozók
alapfelszerelésben

USB ×6, RS-232, Ethernet,
VGA, hang (3,5 mm-es mini-jack),
Display port

USB ×6, RS-232, Ethernet,
VGA, hang (3,5 mm-es mini-jack),
Display port

USB-B, USB-Ax4,
RS-232, Ethernet

USB ×4, RS-232, Ethernet, SD

Opcionális
csatlakozók

IEEE802.11b/g/n (dongle)

IEEE802.11b/g/n (dongle)

A Wi-Fi dongle csatlakoztatható az
USB porthoz

IEEE802.11b/g/n

DM-D csatlakozás

DMD-csatlakozás USB-ről

DMD-csatlakozás USB-ről

A DM-D csatlakoztatható az USB
porthoz

DMD-csatlakozás USB-ről

DKD-csatlakozás

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata kés

Igen

Igen

Igen

Igen

Másolatok

—

—

—

—

Epson szalag, Epson
tinta, minősített papír

—

—

—

—

Papírtekercsszélesség +/-0,5 mm

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

Tekercspapír-átmérő
(mm)

83

83

83

83

Nyomtatási szélesség
b./bizonylat (mm)

72/52,5

72/–

72,25 / 50,8

72/–

CPL-számla
(B/A betűtípus)

56/42

56/42

56/42

56/42

CPL-bizonylat
(B/A betűtípus)

—

—

—

—

300 mm/s

250 mm/mp

350 mm/s

170 mm/mp (54 sor/mp)

—

—

—

—

Méretek mm
(Sz × H × M)

145 × 279 × 183
(kábeltakaróval együtt)

172 × 290 × 114
(kábeltakaróval együtt)

145 x 195 x 148

125 × 195 × 144

Áramellátás

Hálózati adapter T mellékelve

Hálózati adapter T mellékelve

Mellékelve

Hálózati adapter RA mellékelve

Súly kg (kb.)

3,2

2,8

1,8

1,8

Fekete/fehér

Fekete/fehér

Fekete/fehér

Fekete

XML WEB parancsok, Intel Atom
CPU beépítve, Windows Embed,
POSReady, szürkeárnyalatos
nyomtatás

XML WEB parancsok, Intel Atom
CPU beépítve, Windows Embed,
POSReady, szürkeárnyalatos
nyomtatás

XML WebSzerver közvetlen
nyomtatás, Webjelző-támogatás,
NFC, szürkeárnyalatos nyomtatás,
papírtakarékos funkció, 58 mm-es
hézagoló mellékelve

XML WEB parancsok, frontoldali
kezelés, fröccsenő víz ellen
védett ház

DM-D110 (speciális változat),
OT-WL01 Wlan USB-memória

OT-WL01 Wlan USB-memória

58 mm-es távtartó mellékelve,
OT-BZ20 külső hangjelző egység,
OT-WL01 Wlan USB-memória

OT-CC70 hátsó fedél, OT-WL01
Wlan USB‑memória

Számlanyomtatási
sebesség
Bizonylatnyomtatási
sebesség

Színes

Különlegességek

Opciók

POS NYOMTATÓK MŰSZAKI ADATAI
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Számlanyomtatók

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Közvetlen
hőnyomtatás
180 x 180 dpi (203 dpi
kompatibilis mód)

Közvetlen
hőnyomtatás
180 x 180 dpi

Közvetlen
hőnyomtatás
180 x 180 dpi

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

9 tűs mátrixnyomtató

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Bizonylatnyomtatás

—

—

—

—

—

—

Naplónyomtatás

—

—

—

—

Csak az A modell

—

Címkenyomtatás

—

—

—

—

—

—

Vonalkódnyomtatás

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

—

Igen, 2D kódot
beleértve

Cserélhető interfész

Igen

Igen

Igen

—

Igen

—

Ethernet, USB és UIB
vagy Ethernet, USB és
Bluetooth

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

RS-232, IEEE1284

Ethernet és USB vagy
Ethernet, BT és USB

Opcionális
csatlakozók

A Wi-Fi dongle
csatlakoztatható az
USB porthoz

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

A Wi-Fi dongle
csatlakoztatható az
USB porthoz

DM-D csatlakozás

A DM-D
csatlakoztatható az
USB porthoz

Opció csak az
UB-S09 esetén

Opció csak az
UB-S09 esetén

—

Opció csak az
UB-S09 esetén

A DM-D
csatlakoztatható az
USB porthoz

DKD-csatlakozás

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata kés

Igen

Igen

Igen

Igen

A és B modell

Igen
—

Számlanyomtatás

Csatlakozók
alapfelszerelésben

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

Másolatok

—

—

—

—

1 napló
(csak az A modell)

Epson szalag, Epson
tinta, minősített papír

—

—

—

—

ERC-38 fekete,
fekete/piros

—

Papírtekercsszélesség +/-0,5 mm

79,5/57,5

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

76/69,5/58,5

79,5/57,5

Tekercspapír-átmérő
(mm)

83

83

83

83

83

83

Nyomtatási szélesség
b./bizonylat (mm)

72.25/50.8

72/52,5

72/–

72/52,5

63/57/47

72/52,5

CPL-számla
(B/A betűtípus)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

CPL-bizonylat
(B/A betűtípus)

—

—

—

—

—

—

350 mm/s

300 mm/s

250 mm/mp

200 mm/mp

6,0 sor/mp (30cpl) /
4,7 sor/mp (40cpl)

200 mm/mp

—

—

—

—

—

—

Méretek mm
(Sz × H × M)

145 x 195 x 148

145 × 195 × 148

125 × 194 × 144

140 × 199 × 146

A = 160 × 286 × 158,
B/D = 160 × 248 ×
139

127 x 127 x 127

Áramellátás

Mellékelve

PS-180 mellékelve,
opcionális

PS-180 mellékelve,
opcionális

PS-180 mellékelve

hálózati adapter C
mellékelve

Mellékelve

Súly kg (kb.)

1,6

1,6

1,7

1,7

A=2,7, B = 2,5, D
= 2,3

1,3

Fekete/fehér

ECW, EDG, fekete,
fehér

ECW, EDG, fekete,
fehér

EDG

ECW, EDG

Fekete,fehér

Különlegességek

Közvetlen nyomtatás
a kiszolgálóról,
Webjelző-támogatás,
NFC, szürkeárnyalatos
nyomtatás,
papírtakarékos
funkció, 58 mm-es
hézagoló mellékelve

Szürkeárnyalatos
nyomtatás,
papírtakarékos
funkció, az 58 mm-es
távtartó tartozék,
adóügyi változat
elérhető néhány
országban

Elülső kezelés,
fröccsenő víz ellen
védett ház, adóügyi
változat elérhető
néhány országban

Illesztőprogram-CD,
távtartó, IF-kábel, fali
konzol, papírtakarékos
funkció, függőlegesen
felszerelhető

Napló kétrétegű
papíron (A),
papírkifogyásérzékelő (A és B),
adóügyi változat
elérhető néhány
országban

Cserélhető fedelek az
első vagy felső vezérlés
érdekében, NFC,
papírtakarékos funkció,
58 mm-es hézagoló
mellékelve

Opciók

WH-10 fali konzol,
OT-BX88VI PS borítás,
OT-BZ20 külső
hangjelző egység

WH-10 fali konzol,
OT-BX88V PS
borítás, OT-BZ20
külső hangjelző
egység

OT-CC70 hátsó oldali
borítás, hangjelző
egységgel felszerelt
változat elérhető

OT-BZ20 külső
hangjelző egység

WH-10 fali konzol
(csak B/D)

WH-30 fali konzol,
táblagéptartó,
OT-CC30
csatlakozófedél

Számlanyomtatási
sebesség
Bizonylatnyomtatási
sebesség

Színes

POS ÉS BIZONYLATNYOMTATÓK MŰSZAKI ADATAI
Számla- és bizonylatnyomtatók

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Számlanyomtatás

9 tűs mátrixnyomtató

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpi

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpiw

9 tűs mátrixnyomtató

Bizonylatnyomtatás

9 tűs mátrixnyomtató

9 tűs mátrixnyomtató

9 tűs mátrixnyomtató

9 tűs mátrixnyomtató

Naplónyomtatás

9 tűs mátrixnyomtató

—

—

9 tűs mátrixnyomtató

Címkenyomtatás

—

—

—

—

Vonalkódnyomtatás

—

Igen

Igen, 2D kódot beleértve

—

Cserélhető interfész

—

Igen

Igen

Igen

Csatlakozók
alapfelszerelésben

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

—

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

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

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

DM-D csatlakozás

Szériatípus: igen

Szériatípus: igen

Szériatípus: igen

Szériatípus: igen

DKD-csatlakozás

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata kés

Igen

Igen

Igen

Igen (gyári opció)

1 eredeti + 4 másolat

1 eredeti + 4 másolat

1 eredeti + 3 másolat

1 eredeti + 3 másolat

ERC-31 fekete

ERC-31 fekete

ERC-32 fekete
(ERC-43 fekete a hátiratnyomtatáshoz)

ERC-32 fekete

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

Tekercspapír-átmérő
(mm)

83

83

83

83 (egyrétegű esetén akár 89)

Nyomtatási szélesség
b./bizonylat (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

CPL-számla
(B/A betűtípus)

40/30

56/42

56/42

50/37

CPL-bizonylat
(B/A betűtípus)

88/66

88/66

60/45 (Hátirat:40)

60/45

Számlanyomtatási
sebesség

311/233 karakter/mp

120 mm/mp (37,7 sor/mp)

300 mm/s

5,14 sor/mp

Bizonylatnyomtatási
sebesség

311/233 karakter/mp

311/233 karakter/mp

5,7 sor/mp

5,14 sor/mp

Méretek mm
(Sz × H × M)

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201
(hosszabbítóasztallal együtt)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

Áramellátás

PS-180 mellékelve, opcionális

PS-180 mellékelve, opcionális

PS-180 mellékelve, opcionális

PS-180 mellékelve, opcionális

Súly kg (kb.)

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Érvényesítés, adóügyi változat
elérhető néhány országban

Ügyféljelző rúd, adóügyi változat
elérhető néhány országban

Szürkeárnyalatos nyomtatás,
papírtakarékos funkció, 2012-es IF
terméktervezési díj

Napló kétrétegű papíron, 8 soros
érvényesítés

Naplózár

Hosszabbítóasztal

MICR, hátiratozás, érvényesítés,
PG-58II papírvezető, TA-6000II
tartozék, DRP‑6000 DM-tartozék

—

Opcionális csatlakozók

Másolatok
Epson szalag, Epson
tinta, minősített papír
Papírtekercs-szélesség
+/-0,5 mm

Színes

Különlegességek

Opciók

BIZONYLATNYOMTATÓK ÉS ADÓÜGYI POS NYOMTATÓK MŰSZAKI ADATAI
Bizonylatnyomtatók

TM-U295
Számlanyomtatás
Bizonylatnyomtatás

Adóügyi számlanyomtatók

TM-U590

—
7 tűs mátrixnyomtató

35

9 tűs mátrixnyomtató

TM-T800 Series TM-T900
sorozat

TM-T810F

TM-T86FII

Közvetlen hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Közvetlen hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpi

—

—

—

Naplónyomtatás

—

—

—

—

Címkenyomtatás

—

—

—

—

Vonalkódnyomtatás

—

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Cserélhető interfész

—

Igen

—

n. a.

Igen

Csatlakozók
alapfelszerelésben

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (mindkét
sorozat), Ethernet

n. a.

RS-232, USB

Opcionális csatlakozók

—

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

—

n. a.

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

DM-D csatlakozás

—

Szériatípus: igen

Igen

n. a.

—

DKD-csatlakozás

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata kés
Másolatok
Epson szalag, Epson
tinta, minősített papír

—
1 eredeti + 2 másolat

1 eredeti + 4 másolat

—

—

—

ERC-27 fekete

ERC-31 fekete

—

—

—

Papírtekercs-szélesség
+/-0,5 mm

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Tekercspapír-átmérő
(mm)

—

83

83

83

Nyomtatási szélesség
b./bizonylat (mm)

65

72,1/52,6

72,1/52,6

72

CPL-számla
(B/A betűtípus)

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

CPL-bizonylat
(B/A betűtípus)

42/35

—

—

—

150 mm/mp/260 mm/mp

150 mm/mp

220 mm/mp

135

88/66

Számlanyomtatási
sebesség
Bizonylatnyomtatási
sebesség

2,1 sor/mp

311/233 karakter/mp

—

–

—

Méretek mm
(Sz × H × M)

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

Áramellátás

PS-180 mellékelve,
opcionális

PS-180 mellékelve,
opcionális

Hálózati adapter mellékelve

PS-180

PS-180 (standard)

Súly kg (kb.)

1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Színes

Különlegességek

Opciók

Síkágyas, 4 irányú
nyomtatás

Síkágyas

—

Hosszabbítóasztal

Csak megfelelő adóügyi POS
Csak megfelelő adóügyi POS
Csak megfelelő adóügyi POS
jogszabályokkal rendelkező
jogszabályokkal rendelkező
jogszabályokkal rendelkező
országokban elérhető Epson
országokban elérhető Epson
országokban elérhető helyi
vagy helyi képviseleteken
vagy helyi képviseleteken
képviseleteken keresztül
keresztül
keresztül

Csatlakozófedél, PG-800
papírhézagoló

—

WH-10 fali konzol,
OT-BX88V PS-fedél

HORDOZHATÓ SZÁMLA- ÉS CÍMKENYOMTATÓK MŰSZAKI ADATAI
Hordozható számlanyomtató

Hordozható címkenyomtató

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Bizonylatnyomtatás

—

—

—

—

Naplónyomtatás

—

—

—

—

Címkenyomtatás

—

Igen, végtelen

—

Igen, végtelen + formára vágott

Vonalkódnyomtatás

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve

Cserélhető interfész

—

—

—

—

Csatlakozók
alapfelszerelésben

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

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

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

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

Opcionális
csatlakozók

—

—

—

—

DM-D csatlakozás

—

—

—

—

DKD-csatlakozás

—

—

—

—

Automata kés

—

Igen

Igen (gyári opció)

—

Másolatok

—

—

—

—

Epson szalag, Epson
tinta, minősített papír

—

—

—

—

Papírtekercs-szélesség
+/-0,5 mm

57,5

59,5 vagy 57,5

79,5

59,5 vagy 57,5

Tekercspapír-átmérő
(mm)

40,4

51

51

51

Nyomtatási szélesség
b./bizonylat (mm)

48

54 vagy 52,5

72 vagy 68,3

54 vagy 52,5

CPL-számla
(B/A betűtípus)

42/32

54/43/36 vagy 52/42/35

64/48 vagy 60/42

54/43/36 vagy 52/42/35

CPL-bizonylat
(B/A betűtípus)

—

—

—

—

100 mm/mp

100 mm/mp 80 mm/mp (címke)

100 mm/mp

80 mm/mp (címke)

—

—

—

—

Méretek mm
(Sz × H × M)

79 × 119,8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 mm × 103 mm × 159 mm

Áramellátás

Egynyomtatós töltő C hálózati
adapterrel mellékelve, OT-MC20
(opció)

PS-11 mellékelve, OT-CH60II
(opció)

PS-11 mellékelve, OT-CH60II
(opció)

PS-11 mellékelve, OT-CH60II
(opció)

Súly kg (kb.)

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

0,630 akkumulátorral

0.5

0,613 akkumulátorral

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

ePOS SDK, feketejel érzékelés,
NFC, SimpleAP

ePOS SDK, övcsipesz,
hangjelző, lítium-ion
akkumulátor 2K mAh,
automata vágó

ePOS SDK, övcsipesz,
hangjelző, lítium-ion
akkumulátor 2K mAh,
automata vágó

ePOS SDK, övcsipesz,
hangjelző, lítium-ion
akkumulátor 2K mAh,
automata vágó

OT-MC20 több bölcsős töltő,
OT-BS20 akkumulátor-távtartó,
OT-BY20 akkumulátor, OT-PC20
puha hordtáska

OT-CH60II többegységes töltő,
OT-BY60II akkumulátor

OT-CH60II többegységes töltő,
OT-BY60II akkumulátor

PS-11 tápellátás, OT-CH60II
többegységes töltő, OT-BY60II
akkumulátor

Számlanyomtatás

Számlanyomtatási
sebesség
Bizonylatnyomtatási
sebesség

Színes

Különlegességek

Opciók

CÍMKENYOMTATÓK MŰSZAKI ADATAI
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Címkenyomtatók

TM-T88IV ReStick

TM-L90 védőfóliamentes nyomtató

TM-L90 TM-L90
Peeler

ColorWorks C3500

ColorWorks C3400

ColorWorks C7500/
C7500G

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Közvetlen
hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Tintasugaras,
720 x 360 dpi

Tintasugaras,
720 x 360 dpi

Tintasugaras
600 × 1200 dpi

Bizonylatnyomtatás

—

—

—

—

—

—

Naplónyomtatás

—

—

—

—

—

—

Címkenyomtatás

ReStick címkék

Igen

Igen

Igen

Vonalkódnyomtatás

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

Igen, 2D kódot
beleértve

Cserélhető interfész

Igen

Igen

Igen

—

—

—

Csatlakozók
alapfelszerelésben

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Opcionális
csatlakozók

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

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

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

—

—

—

DM-D csatlakozás

Opció csak az UB-S09
esetén

—

—

—

DKD-csatlakozás

Igen

Igen

Igen

—

—

—

Automata kés

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

—

—

—

—

—

—

SJIC15P 3 színű
patron, SJIC20P(K)
fekete tintapatron,
Epson minősített
nyomathordozók

SJIC26P tintapatronok,
C, M, Y, K DURABrite,
Epson minősített
nyomathordozók

Számlanyomtatás

Másolatok

NCR védőfólia-mentes Közvetlen hőnyomtatás
címkék
203 x 203 dpi

Opció csak az UB-S09 Opció csak az UB-S09
esetén
esetén

Epson minősített
nyomathordozók

—

—

SJIC22P patronok,
C, M, Y, K DURABrite,
Epson minősített
nyomathordozók

79,5/57,5

79,5/40

79,5/69,5-37,5

30–112

30–112

50-112

Tekercspapír-átmérő
(mm)

83

102

90

101,6 vagy leporelló

102

203,2 vagy leporelló

Nyomtatási szélesség
b./bizonylat (mm)

72/52,5

72 vagy 35

72

104

104

108

CPL-számla
(B/A betűtípus)

57/44 vagy 46/42

64/48 (79,5 mm)

64/48 (79,5 mm)

Beépített
betűkészletek nélkül

Beépített
betűkészletek nélkül

Beépített
betűkészletek nélkül

CPL-bizonylat
(B/A betűtípus)

—

—

—

—

—

—

177 mm/mp,
150 mm/mp ReStick

170 mm/mp,
90 mm/mp fóliamentes

150 mm/mp
(47 sor/mp)

103 mm/mp

92 mm/mp

300 mm/s

—

—

—

—

—

—

Méretek mm
(Sz × H × M)

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261-308

255 × 275 × 261

392 × 598 × 395

Áramellátás

PS-180 mellékelve

PS-180 mellékelve

PS-180 mellékelve,
opcionális

PS-180 mellékelve

PS-180 beépített

Tápkábel mellékelve

Súly kg (kb.)

1,8

1,9

1,9

12

10

37

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG lehúzó csak
az EDG-ben

—

ECW

EDG

Különlegességek

ReStick papírtekercshez
vagy standard
hőpapírhoz, fekete jel
érzékelő

NCR fóliamentes
papírhoz, fekete
jel érzékelés,
papírszélességérzékelés

Opciók

WH-10 fali konzol,
OT-BX88 PS borítás,
belső hangjelző egység,
Epson minősített
nyomathordozók

Epson szalag, Epson
tinta, minősített papír
Papírtekercs-szélesség
+/-0,5 mm

Számlanyomtatási
sebesség
Bizonylatnyomtatási
sebesség

Színes

WH-10 fali konzol

2 színű nyomtatás,
Színes nyomtatás (std),
Színes nyomtatás (std),
függőleges és
fekete nyomtatás (BK
papírkiadás, tálcával,
vízszintes felszerelési
típus, papírkiadás,
IF tervezési díj 2010,
lehetőség, hézagoló
tálcával, IF tervezési díj
leporellóbehelyezés
mellékelve
2010

WH-10 fali konzol,
belső hangjelzés

SJMB3500
karbant. tartály,
Epson minősített
nyomathordozók,
NiceLabel SE szoftver

Nicelabel szoftver
CD, Epson minősített
nyomathordozók

ESC/Label
programnyelv

TU-RC7508:
Feltekercselő

CÍMKE- ÉS JEGYNYOMTATÓK ÉS SZKENNEREK MŰSZAKI ADATAI

Jegynyomtató

Kuponnyomtató

Csekkszkennerek

TM-L500A jegynyomtató

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Közvetlen hőnyomtatás
203 x 203 dpi

Tintasugaras
360 x 360 dpi max.

Közvetlen hőnyomtatás
180 x 180 dpi

–

–

Bizonylatnyomtatás

—

—

–

–

–

Naplónyomtatás

—

—

–

–

–

Címkenyomtatás

Közvetlen hőnyomtatás
203 x 203 dpi

—

–

–

–

Vonalkódnyomtatás

Igen, 2D kódot beleértve

Igen, 2D kódot beleértve
(illesztőprogram)

Igen, 2D kódot beleértve

–

–

Cserélhető interfész

—

—

–

–

–

Csatlakozók
alapfelszerelésben

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Opcionális
csatlakozók

—

—

Kétportos USB-csatlakozó

–

Kétportos USB-csatlakozó

DM-D csatlakozás

—

—

–

–

–

DKD-csatlakozás

—

—

–

–

–

Igen

Igen

–

–

–

Másolatok

—

—

–

–

–

Epson szalag, Epson
tinta, minősített papír

—

Papírtekercsszélesség +/-0,5 mm

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

Tekercspapír-átmérő
(mm)

184,1 vagy leporelló

90

83

–

–

Nyomtatási szélesség
b./bizonylat (mm)

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

CPL-számla
(B/A betűtípus)

57/44

Beépített betűkészletek nélkül

56/42

–

–

CPL-bizonylat
(B/A betűtípus)

—

—

–

–

–

250 mm/mp

130 mm/mp 180 × 360 dpi
mellett

300 mm/mp

–

–

—

—

–

–

–

Méretek mm
(Sz × H × M)

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(tekercstartóval)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409.8×177
(1 rekeszes típus)
275 × 409.8 × 177
(2 rekeszes típus)

355 × 176 × 160

142 × 409.8 × 177
(1 rekeszes típus)
167 × 409.8 × 177
(2 rekeszes típus)

Áramellátás

PS-180 mellékelve

Külső K hálózati adapter
mellékelve

Külső J hálózati adapter
mellékelve

Külső C hálózati adapter
mellékelve

Külső J hálózati adapter
mellékelve

Súly kg (kb.)

2,8 (4,6 tekercstartóval)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Leporelló- vagy
tekercspapír-adagolás,
fekete jel érzékelés,
IF tervezési díj 2012

Színes nyomtatás, frontoldali
kezelés

100 lapos automata
lapadagolás, MICRadatgyűjtés, 600 dpi színes
szkennelés

100 lapos automata
lapadagolás, MICRadatgyűjtés, 60 DPM
szkennelési sebesség,
két kimeneti rekesz,
szürkeskálás/ff szkennelés

100 lapos automata
lapadagolás, MICRadatgyűjtés, 600 dpi színes
szkennelés

SU-RPL500 tekercstartó

C33S045267 papírtekercsek,
Epson minősített
nyomathordozók

110 vagy 200 DPM
szkennelési sebesség, egy
vagy két kimeneti zseb,
mágnescsík-leolvasó,
kétportos USB-hub

–

110 vagy 200 DPM
szkennelési sebesség, egy
vagy két kimeneti zseb,
mágnescsík-leolvasó,
kétportos USB-hub

Számlanyomtatás

Automata kés

Számlanyomtatási
sebesség
Bizonylatnyomtatási
sebesség

Színes

Különlegességek

Opciók

SJIC25P 4 színű patron, CMYK
SJIC18(K) fekete tintapatron Feldolgozásjelző tintapatron SJIC18(K) fekete tintapatron
pigmenttinta, Epson minősített
(hátiratnyomtatáshoz)
(hátiratnyomtatáshoz)
(hátiratnyomtatáshoz)
nyomathordozók

KÖRNYEZETI TERHELÉS
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Kevesebb energia,
alacsonyabb költségek
Tisztában vagyunk azzal, hogy a fenntartási költség, a megbízhatóság és a
környezetvédelem elsőbbséget élvez sok olyan ügyfelünk számra, akik arra
törekszenek, hogy hatékonyabban dolgozzanak, leegyszerűsítsék az eladáshelyi
értékesítést és megtartsák ügyfeleiket. 40 éve működünk szorosan együtt a
kiskereskedőkkel, hogy pontosan azt nyújthassuk, ami az értékesítési helyen a
legfontosabb, fejlesztéseinkkel és tevékenységünkkel azonban még ennél is többet
teszünk. Most azon dolgozunk, hogy az Epson kiskereskedelmi és vendéglátóipari
nyomtatóit a világ legkörnyezetbarátabb termékeivé tegyük.

Kisebb teljesítményfelvétel

Alacsonyabb papírköltség

-85%

-30%

Ez csökkenti a kiskereskedők
költségeit, és hozzájárul
környezetbarát szemléletünk
fejlesztéséhez

Kisebb ökológiai lábnyom

-22%

Kiskereskedelmi nyomtatóink
rendelkeznek a legkisebb
ökológiai lábnyommal a termék
teljes életciklusa során

Legújabb, értékesítési helyekre
szánt Epson nyomtatóink a
Felső margó csökkentése és az
Automatikus papírtakarékosság
funkciókkal rendelkeznek

Az Epson
teljesítményfelvételkalkulátor
használatával
megtudhatja, mennyit
takaríthat meg:
www.epson.hu/ecopos

Váltson most!
Váltson most tintasugaras
nyomtató használatára, és
tapasztalja meg, mennyivel
csökkentheti a környezetre
gyakorolt hatását:
www.epson.hu/eco-saving

POS NYOMTATÓK
TERÉN EURÓPA
ELSŐSZÁMÚ GYÁRTÓJA*

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_2HU_01/19

*Az IDC Epson POS-piac becslés Nyugat-Európában CY 2015 szerint az Epson
38%-ról 39%-ra növelte a POS-piac vezető részesedését.

1. A RetailWeek 2015-ös Fashion Retail jelentésének adatai
*Globálisan értékesített darabszám, IDC.

Az Android a Google Inc. kereskedelmi védjegye. A Google Play a Google Inc. kereskedelmi védjegye. A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában
lévő bejegyzett védjegyei. Zene védjegyeket az Epson Europe engedély alapján használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
Nem minden termék érhető el minden országban. További információkért forduljon az Epson helyi képviseletéhez vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

