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De retailomgeving
is in beweging
Vandaag de dag zien retailers in toenemende mate
het belang in van het gebruik van meerdere kanalen,
aangezien het consumenten in staat stelt en de
flexibiliteit biedt om te winkelen op de manier die hen
het beste uitkomt en naar wens over te schakelen
tussen verschillende kanalen.
Deze aanpak via meerdere kanalen leidt tot een
verandering in de 'traditionele' rol van fysieke winkels,
waarbij consumenten producten 'live' gaan bekijken
in de winkel en vervolgens naar huis gaan om online
recensies te lezen, prijzen te vergelijken en uiteindelijk
de aankoop te doen.
De retailcijfers suggereren echter dat 66%1 van de
aankopen nog steeds in de fysieke winkel plaatsvindt,
hetgeen betekent dat de ervaring in de winkel
nog steeds even belangrijk is bij het streven om
klantentrouw te verwerven. En de beste manier om
deze ervaring te verbeteren is via het gebruik van
technologie.

Het koopgedrag van
klanten beïnvloeden

Transacties uitvoeren
terwijl zij niet achter de
kassa staan

In even hoge mate geldt binnen de horecasector,
dat het winnen van de klantentrouw in toenemende
mate plaatsvindt met techniek, die wordt ingezet
om op nieuwe en innovatieve manieren contact te
maken. Dit kan zijn in de vorm van het opnemen van
bestellingen en het verwerken van betalingen aan
tafel met behulp van een tablet of door klanten in
staat te stellen gemakkelijk door menu's te bladeren
en bestellingen te plaatsen met hun smartphone.
Wel is heel duidelijk, zowel in de retailsector als in
de horeca, dat het verbeteren en uitbreiden van
de klantervaring cruciaal is en dat technologie een
cruciale rol speelt bij het faciliteren hiervan. En het
POS is een fundamenteel ontwikkelingsgebied, waar
consumenten kunnen profiteren van aanbiedingen,
producten en promotieacties op maat.
Met de implementatie van moderne technologie
op het verkooppunt zijn retailers in staat om het
volgende te doen:

Informatie op maat
verstrekken voor een
betere klantenservice

Op afstand
kassabonnen afdrukken

Gelijke tred houden met
consumenten
Met een breed scala van innovatieve technologieën en producten die zijn ontworpen om vrijwel
elke retailomgeving te verbeteren, kan Epson u helpen de steeds veranderende gewoonten van
uw klanten bij te benen. Onze intelligente printers en terminals stellen u in staat amusement te
bieden, waarde toe te voegen, het gebruiksgemak te bevorderen, de wachttijden te verkorten
en ervoor te zorgen dat elk bezoek aan uw winkel om de juiste redenen gedenkwaardig is.
Wij kunnen u helpen optimaal gebruik te maken van wat cloudcomputing te bieden heeft en
bovendien mobiele technologie in te zetten voor effectief contact met uw klanten.

Mobiliteit inzetten

Flexibiliteit verbeteren

–– Stimuleer medewerkers door te
zorgen dat ze in real-time producten voorraadinformatie direct binnen
handbereik hebben
–– Maak het uitvoeren van transacties
mogelijk vanaf tablets en mobiele
apparaten
–– Detecteer kassabonnen en druk
ze af vanaf de dichtstbijzijnde
POS met beacontechnologie

–– De hardware is compatibel met een
breed scala aan softwareoplossingen
–– Profiteer van Epson's uitgebreide
gemeenschap van ISV's (onafhankelijke
softwareleveranciers)
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Focus op bedrijf

Probleemloos aanpassen

–– Maak uw keuze uit een breed assortiment
retail-specifieke producten en oplossingen
om uw bedrijfssucces te vergroten
–– Ontworpen voor verbonden bedrijven

–– Blijf concurrerend en up-to-date in de
snel veranderende retailonderneming
–– Integratie met POS-pc's, mobiele en
webgebaseerde POS-services
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Nieuwe technologie creëert nieuwe mogelijkheden
De TM-Intelligent-reeks is ontworpen voor verandering, aanpassing en schaalbaarheid, wat dit het perfecte platform om een retailvisie van
de toekomst te veranderen in de werkelijkheid van vandaag. Met onze TM-Intelligent-reeks kunt u het volgende doen:
Handige ophaalsystemen implementeren

POS-toepassing via het web mogelijk maken

Klant plaatst online een bestelling voor voedsel. De serviceprovider
stuurt deze naar de TM-Intelligent van het restaurant, waar de order
en kassabon worden afgedrukt.

Klanten gebruiken tablets om toegang te krijgen tot een POStoepassing via het web. TM-Intelligent drukt kassabonnen af en
activeert randapparaten rechtstreeks vanuit de webtoepassing.

Oplossingen voor klikken en ophalen vereenvoudigen
Klant plaatst online een bestelling. De serviceprovider stuurt deze
naar het TM-Intelligent-apparaat van de winkel, waar de order en
kassabon worden afgedrukt.
Geassisteerd winkelen optimaliseren
Verkoopassistenten kunnen tablets gebruiken om productinformatie
te verkrijgen en klanten te helpen bij het nemen van beslissingen.
Verkooptransacties worden afgerond met behulp van TM-Intelligent,
TM-m (ontworpen voor tabletoplossingen) of TM-P draagbare printers.

Content toevoegen aan traditionele kassabonnen
Een serviceprovider op het web gebruikt TM-Intelligent om services,
zoals tegoedbonnen en loyaliteitspunten, rechtstreeks op de printer
te bieden.
Efficiënt bestellingen opnemen
De bestellingen die bij obers zijn geplaatst worden via tablets naar
TM-Intelligent verzonden, waarna de details worden doorgestuurd
naar de keuken en bar voor verdere verwerking.
Roomservice updaten
Gasten plaatsen online bestellingen voor roomservice, die naar een
TM-Intelligent-apparaat worden verzonden om te worden verwerkt
door het keuken-/hotelpersoneel.

Bied een eersteklas service

OP TABLET GEBASEERDE
POS-OPLOSSINGEN
Maak uw personeel mobiel en
verbeter de klantervaring met de
TM-m30 tabletgebaseerde POSoplossing.

DRAAGBAAR AFDRUKKEN
Verbeter de klantervaring
met de TM-P20 draagbare
kassabonprinter, door betalingen
aan te nemen en kassabonnen af
te drukken, ongeacht waar u zich
bevindt in het restaurant.

COMPACTE PRINTER

MEER RELEVANTE INTERACTIES

Dankzij de integratie met
mobiele apparaten zoals een
tablet-pc, is de TM-T70II de
ideale keuze als u een stijlvolle
en ruimtebesparende oplossing
zoekt voor de receptiebalie.

U kunt de interactie met uw klanten
vergroten omdat zij met hun eigen
smart devices door online menu´s
kunnen bladeren en online kunnen
bestellen.
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BETROUWBAAR AFDRUKKEN
De TM-T20II is een betrouwbare
kassabonprinter die weinig onderhoud
vergt en ideaal is voor gebruik in drukke
keukens. Hij is zeer compact en kan
horizontaal staan of verticaal aan de
muur worden bevestigd.

BEKROONDE RESULTATEN
De Epson A4- en A3-printers
uit de WorkForce Pro-reeks
verhogen de productiviteit
dankzij lage bedrijfskosten,
hoge afdruksnelheden en
weinig gebruikersinterventie.

BACKOFFICE-ACTIVITEITEN
Managers kunnen via hun
mobiele apparaat in real-time
bekijken wat de omzet is en
hoeveel transacties er zijn
verwerkt in het restaurant en
aan de bar.
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MOBIEL VERKOOPTEAM

INTELLIGENTE OPLOSSINGEN

Zorg dat uw klanten tevreden
blijven door ze een snellere,
soepelere, en naadloze ervaring
te bieden, doordat uw personeel
overal in het restaurant bestellingen
kan opnemen via tablets.

Met de TM-T88VI-iHub kunt
u een uitgebreid aanbod van
randapparatuur eenvoudig
integreren en bedienen.

Verbeter de efficiëntie
op het verkooppunt
HOGE PRESTATIES

INSTANT ETIKETTEN

Met de TM-T88VI. vermindert u
transactietijden en elimineert u uitvaltijd.
Met zijn hoge afdruksnelheid, uitstekende
betrouwbaarheid en voordelig ontwerp is
dit de ideale kassabonprinter voor uw POS.
Ook ideaal voor POS is onze reeks fiscale
printers, waarmee kassabonnen kunnen
worden afgedrukt en een fiscaal geheugen
kan worden gebruikt.

Laat uw producten opvallen
door hoogwaardige en
aantrekkelijk kleurenetiketten,
-labels, en -kaartjes, die
on-demand kunnen worden
afgedrukt. De ColorWorks
C3500 is perfect voor speciale
productlijnen, promoties en
last-minute aanbiedingen.

MOBIEL AFDRUKKEN
Creëer pop-up winkelervaringen
door op eenvoudige wijze
kassabonnen af te drukken vanaf
een tablet, via onze compacte en
stijlvolle TM-m30-kassabonprinter.
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SNELLE BEDIENING
Profiteer van de hoge snelheid
waarmee u uw kassabonnen kunt
afdrukken en betalingen kunt
verwerken dankzij de TM-H6000IV.
Vanwege het compacte formaat
past deze gemakkelijk in kleine
ruimtes bij het verkooppunt.

BEREIK MEER KLANTEN
Verhoog uw omzet en de
loyaliteit van uw klanten door
waardebonnen in kleur af te
drukken met de TM-C710.
Richt u op specifieke klanten
en verhoog de efficiëntie van
promoties en verkoop.

1.6
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Vergroot de impact van uw
promoties met onze SureColor
SC-T-reeks. Creëer grote posters
en schermen met een hoge
resolutie die uw merknaam
versterken en de verkoop opdrijven.

De Epson A4- en A3-printers
uit de WorkForce Pro-reeks
verhogen de productiviteit
dankzij lage bedrijfskosten,
hoge afdruksnelheden en
weinig gebruikersinterventie.
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AFDRUKKEN WAAR
U OOK BENT
De TM-P60II Peeler is ideaal
voor schapetiketten en
prijsstickers en klaart de klus
snel dankzij tijdbesparende
hoge afdruksnelheden.

ONGEKENDE
BETROUWBAARHEID
Onze duurzame en zeer
snelle ColorWorks C7500kleurenetikettenprinter is ideaal voor
gebruik in industriële omgevingen,
van het afdrukken van etiketten
voor dozen, tot schapetiketten voor
een betere organisatie.

POS-TERMINALS

Slimme controle
Met een reeks van slimme voordelen, zorgen onze intelligente POS-printers voor een reeks van
nieuwe mogelijkheden waarmee u de volledige controle over uw omgeving hebt.
U kunt rechtstreeks vanaf mobiele apparaten afdrukken en POS-randapparaten lokaal of via het
web bedienen. De interactiviteit van onze printers maakt tevens doelgerichte communicatie via
digitale schermen mogelijk. Bovendien wordt al deze flexibiliteit ondersteund door een ontwerp
dat compact is, zodat u ruimte op de toonbank kunt besparen.

Compact
Bespaart ruimte op de
toonbank dankzij het
stijlvolle, compacte
ontwerp, uitgevoerd in
zwart of wit

Bediening van
randapparatuur
Bedient POSrandapparatuur lokaal
of via het web

Afdrukken vanaf
mobiele apparaten
Drukt direct af van
tablet-pc's en andere
smart devices

Interactie
Biedt doelgerichte
communicatie via
digitale schermen

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

De TM-T88V-DT is een losstaande, intelligente
kassabonprinter met ingebouwde processor, die retailers
aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Hierdoor hebt u
minder hardware nodig, wat energie bespaart en de kosten
van onderhoud en reparaties verlaagt. De kosten worden
nog eens verder beperkt door de papierbesparende functie
van de printer.

De TM-T70II-DT biedt dezelfde functionaliteit als de TMT88V-DT met het toegevoegde voordeel dat deze onder de
toonbank kan worden gemonteerd. Het gebruik van mobiele
apparaten is vereenvoudigd, omdat het mobiele apparaat via
webbrowsers met de printer communiceert. Configuratie,
administratie en lokaal apparaatbeheer kan ook op afstand
worden uitgevoerd.

De TM-T88V-DT biedt enorme veerkracht, waardoor u lokale
toepassingen kunt uitvoeren met interne pc-functies voor het
maken van back-ups van POS-toepassingen en databases.

Met hoge afdruksnelheden van 250mm/sec en een volledige
bediening aan de voorzijde bespaart u tijd en ruimte. Retailers
kunnen een lager stroomverbruik bereiken vergeleken met
conventionele systemen, omdat de printer, processor en opslag zijn
geïntegreerd in één oplossing.

–– Communiceert rechtstreeks met mobiele apparaten zonder de
noodzaak van een extra pc of drivers, dankzij ePOS-technologie
–– Creëert een compleet POS, met inbegrip van de bediening van
alle randapparaten, dankzij het geïntegreerde ontwerp, met
interne CPU, geheugen en SSD
–– Bespaart kosten omdat er minder apparaten zijn om te
onderhouden
–– Uitvaltijd behoort tot het verleden met lokale gegevensback-up

–– Drukt direct af vanuit HTML 5-browsers
–– Maakt verschillende toepassingen op verschillende mobiele
apparaten mogelijk voor het delen van gegevens met de
Communication Box, onze functie voor contentbeheer
–– Gebruikt onze ePOS-technologie voor het bedienen van POSrandapparatuur lokaal of via het web
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Creëer een centrale POS-hub met de TM-T88VI-iHub. Hiermee
wordt het dankzij de uitgebreide aansluitmogelijkheden
eenvoudig om randapparatuur zoals streepjescodescanners,
beeldschermen en tablets te integreren en aan te sturen.

Een geavanceerd op tablet gebaseerd POS-platform en
kassabonprinter, met connectiviteit voor web en mobiele
apparaten, en bediening van algemene randapparatuur.

De TM-T88VI-iHub is ontworpen voor gecombineerd gebruik
met zowel de traditionele pc-POS- als de nieuwste tablet- en
webgebaseerde systemen.
–– Diverse bekabelde en Wi-Fi-aansluitmogelijkheden
–– Aansluitmogelijkheden voor een uitgebreid aanbod van
randapparatuur
–– Zeer hoge afdruksnelheden tot 350 mm/s
–– Kan direct afdrukken van een webserver naar elke verbonden
kassabonprinter
–– Beacon-ondersteuning voor grotere klantbetrokkenheid

De TM-T70-iHub werkt als een platform voor POS-oplossingen
vanaf een tablet. Het systeem communiceert met tablets en
biedt functionaliteit voor de bediening van algemene POSrandapparatuur zoals streepjescodescanners en toetsenborden.
Het is een uitgebreid POS-platform waarbij geen aanvullende pc's/
POS-terminals of drivers nodig zijn. Dankzij de papierinvoer aan de
voorzijde kan deze kassabonprinter onder de toonbank worden
geplaatst.
–– Kassabonnen afdrukken en randapparatuur bedienen direct
vanuit de browser
–– Installeren of bijwerken van drivers is niet nodig
–– Gebruik uw mobiele apparaten voor contentbeheer of andere tools

POS-PRINTERS

Snelheid en eenvoud
De klant is koning en daarom zijn een voortreffelijke service en een betrokken
ervaring van belang om winstgevend te zijn. Wij leveren de technologie om aan
de behoeften van de retail en horeca te voldoen, zoals een snelle doorvoer van
transacties of verminderde uitvaltijd.

TM-T88VI
De geavanceerde TM-T88VI-kassabonprinter is gemaakt om
zich aan te passen en ontworpen voor gebruik in combinatie
met zowel traditionele POS-systemen op pc's als POS-services
op het web en mobiele apparaten, en levert hierdoor een
nuttige bijdrage aan de toekomstbestendigheid van uw bedrijf.
Het is een perfect apparaat voor winkeliers en horeca-eigenaren die
effectieve nieuwe manieren willen ontwikkelen om klantinteracties
aan te gaan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om mobiele en
weboplossingen te onderzoeken, zonder dat dit ten koste gaat van de
functionaliteit van een traditioneel pc-gebaseerd systeem.
De TM-T88VI naast flexibiliteit ook uitstekende prestaties, met
afdruksnelheden tot 350 mm/s en een uitmuntende betrouwbaarheid.
Dankzij de functie voor achterwaartse papierinvoer, wordt bovendien
op papier bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
Zo worden bedrijfskosten en papierverspilling verminderd.
–– Zeer hoge afdruksnelheden tot 350 mm/s
–– Gecombineerde aanpak maakt gelijktijdig gebruik van pc, mobiele
en weboplossingen mogelijk
–– Kan direct afdrukken van een webserver naar elke verbonden
kassabonprinter
–– Kan afdrukken naar de dichtstbijzijnde, beschikbare printer vanaf
mobiele apparaten met beacon-ondersteuning
–– Compatibel met de huidige TM-T88V-drivers en -toepassingen

Afdrukken vanaf mobiele apparaten
Drukt direct af van tablets en andere
smart devices

Voordelig
Achterwaartse papierinvoer
bespaart u geld
Snel
Afdruksnelheid van
350 mm/sec.

Bediening van randapparatuur
Bedient POS-randapparatuur
lokaal of via het web
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TM-T88V

TM-T70II

Dit is onze voordeligste, zuinigste thermische
kassabonprinter. Dit topmodel biedt uw bedrijf nog betere
en probleemloze afdrukprestaties en minimale totale
eigendomskosten.

Deze middenklasse thermische POS-kassabonprinter
is ideaal voor retailers en de horeca vanwege zijn
afdruksnelheid en betrouwbaarheid, gecombineerd met een
stijlvol en ruimtebesparend ontwerp. Kan eenvoudig worden
aangesloten en geïntegreerd en direct afdrukken vanaf
een mobiel apparaat via zowel native als webgebaseerde
toepassingen.

Net als bij de Epson TM-T88-generaties hiervoor staat innovatie
voorop bij deze printer. Het is tevens 's werelds eerste POS-printer
die in grijswaarden afdrukt.
Deze printer is productiever op uw verkooppunt dankzij
metalen scharnieren, een spatwaterbestendige behuizing, een
geïntegreerde papiersnijder die tot 2 miljoen snijbewegingen
meegaat, een gemiddelde bedrijfscyclus tussen twee storingen van
70 miljoen regels en een printkop met 50% meer capaciteit. Met
deze betrouwbaarheidscijfers bieden we u graag een commerciële
garantie van 4 jaar aan.
–– Drukt snel af tot 300 mm/sec
–– Vermindert afval dankzij functie voor automatische papierreductie
–– Biedt uitstekende betrouwbaarheid met MCBF van 70 miljoen
regels
–– Maakt eenvoudige installatie en upgrade mogelijk
–– Biedt een ruime keuze aan aansluitmogelijkheden
–– Biedt een reeks van kleuren waaronder Cool White, Dark Grey,
wit of zwart

De TM-T70II biedt een brede keuze aan aansluitmogelijkheden
voor maximale flexibiliteit in de IT-infrastructuur. Dankzij de volledig
bediening aan de voorzijde kan de TM-T70II ook onder de toonbank
kan worden geplaatst, waardoor kostbare ruimte wordt bespaard.
–– Snelle en betrouwbare kassabonprinter
–– Ruimtebesparend ontwerp staat toe dat er andere POSrandapparatuur bovenop de printer wordt geplaatst, wat het
apparaat geschikt maakt voor mPOS-toepassingen
–– Volledige bediening aan de voorzijde maakt plaatsing en
bediening onder de toonbank mogelijk
–– Afdrukken van grijswaarden voor mooiere logo´s en
marketingboodschappen op de kassabon
–– Papierbesparende functie zorgt voor automatische reductie
van papierverbruik

POS-PRINTERS
TM-m30
De TM-m30 POS-kassabonprinter
voor tablets van Epson is de ideale
keuze voor retailbedrijven die willen
overstappen op een betaalbaar
tabletgebaseerd POS-systeem dat
eenvoudig te installeren is. Dankzij
ePOS maakt de TM-m30 eenvoudig
verbinding met webgebaseerde
toepassingen, waardoor het afdrukken
van uw kassabonnen snel en efficiënt
verloopt vanaf elk mobiel apparaat.
Met zijn strakke, stijlvolle en compacte
ontwerp is de TM-m30 een van de kleinste
POS-printers ter wereld. Dankzij het
compacte formaat kan de printer praktisch
overal worden geplaatst en is daarom
geschikt voor alle retailondernemingen,
vooral die waar de ruimte beperkt is. De
printer wordt geleverd in zwart of wit en biedt
invoeropties van de boven- of voorzijde.
U kunt direct afdrukken vanaf elk
gewenst smart device met ePOS en u
kunt snel en gemakkelijk kassabonnen
aanpassen en voorzien van logo's en
reclameboodschappen. Geavanceerde
afbeeldingen en streepjescodes zijn
eveneens snel en eenvoudig te produceren
dankzij hoogwaardig afdrukken in meerdere
grijstinten.
Bovendien kunt u, door gebruik te maken
van achterwaartse papierinvoer, dat wil
zeggen door het logo af te drukken nadat de
kassabon is afgesneden, de kassabon kort
houden. Hiermee bespaart u tot 30% op
papier- en verbruikskosten.
TM-m30
Optioneel klantendisplay
Geef informatie weer met het
optionele DM-D30-scherm, dat
past bij het moderne ontwerp van
de TM-m30
Optionele tabletstandaard
Integreer tabletfunctionaliteit met
onze handige optionele standaard
Verwisselbare kappen
Verwissel op eenvoudige wijze de
kappen zodat de printer horizontaal
of verticaal kan worden geplaatst,
waardoor papierinvoer aan bovenof voorzijde mogelijk is.

–– Strak, compact en stijlvol ontwerp
–– Flexibele plaatsing - horizontaal of
verticaal
–– NFC en koppeling aan QR-code
–– ePOS maakt direct afdrukken vanaf elk
mobiel apparaat mogelijk zonder dat u
drivers hoeft te installeren of bij te werken
–– Afdruksnelheid van maximaal 200 mm/
sec
–– Hoogwaardige kassabonnen
–– Flexibele inlooppapierinvoer: invoer
vanaf voor- of bovenzijde, afhankelijk van
horizontale of verticale configuratie
–– Functies voor papierbesparing
–– Compatibel met het nieuwe DM-D30display, voor een eenvoudig te integreren
oplossing
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TM-T20II

TM-U220

De TM-T20II is een betaalbare kassabonprinter met hoge
afdruksnelheden en kostenbesparende functies.

Deze betaalbare en flexibele impactprinters zijn bij uitstek
geschikt voor de retail horeca en restaurantkeukens, waar
snelheid en betrouwbaarheid vereist zijn. U kunt kiezen
tussen het standaard model D, model B met automatische
snijfunctie of model A met afdrukfunctie voor logboeken.

Dit gebruiksvriendelijke model is onze voordeligste POSkassabonprinter op de markt. De afdruksnelheid van 200 mm/sec
bespaart u tijd, en de concurrerende prijs en bedrijfskosten besparen
u geld, ideaal als u snel wachtrijen wilt verkorten.
–– Automatische papierreductiefunctie bespaart geld
–– 	Betrouwbaar mechanisme met levensduur van 15 miljoen regels
–– 	Hoge afdruksnelheid van 200 mm/sec
–– 	Gemiddelde tijd tussen storingen van 360.000 uur
–– 	Flexibele connectiviteit dankzij twee ingebouwde interfaces
–– 	Toepassing voor het afdrukken van waardebonnen

TM-T20II
Voordelig
Automatische
papierreductiefunctie
bespaart geld
Betrouwbaar
Mechanisme met levensduur
van 15 miljoen regels
Snel
Afdruksnelheid
van 200 mm/sec

–– Verwisselbare interface
–– Optie voor wandmontage in keukens
–– Eenvoudig aanvullen van papier en vervangen van lint
–– Papierrollen van 58, 70 of 76 mm

POS-PRINTERS
TM-U295

TM-U590

Een buitengewoon compacte en veelzijdige kwitantieprinter.

Hotels, restaurants en banken kunnen profiteren van
talloze gebruiksmogelijkheden voor deze printer voor
brede, meervoudige kwitanties.

–– 	Ultracompacte impactprinter voor het afdrukken van kwitanties
–– Flatbedontwerp is ideaal voor cheque- en creditcardautorisatie
–– 	Verticaal en horizontaal afdrukken op vier papierformaten met
door u bepaalde plaatsing in het document

–	Impactprinter voor kwitanties van cheques en facturen
–	Verwerkt naast het originele document maximaal vier kopieën
–	Eenvoudige papierinvoer dankzij flatbedontwerp
–	Kan ook grotere kwitanties eenvoudig verwerken, tot 88
kolommen breed

TM-U950

TM-H5000II

De perfecte, veelzijdige keuze voor drukbezette retailers
met intensief gebruikte POS-systemen.

Gebruik kassabonnen als bedrijfstool dankzij de beproefde
prestaties van deze thermische matrixprinter. Vergroot de
klantenbinding door aankopen en meervoudige aankopen
te koppelen, en logo's, berichten en barcodes toe te voegen.

–– Ondersteunt diverse papierformaten, inclusief kassabonnen,
logboeken en kwitanties
–– Drukt originele kwitanties en maximaal vier duplicaten af
–– Laadt op eenvoudige wijze papier en biedt automatisch
papier snijden
–– Biedt optioneel afdrukken en endosseren van cheques

–– Integreert één-op-één marketing in POS
–– Maakt supersnelle thermische matrixprinter voor kwitanties met
aanpasbare breedte mogelijk
–– Biedt uitstekende betrouwbaarheid
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TM-H6000IV

Breed papiertraject en gemakkelijk te
vervangen verbruiksmaterialen.

Laat uw bedrijf profiteren
van de snelste kassabon- en
chequeverwerkingsprinter in de
bedrijfstak, met maximaal 300 mm/sec.
Dankzij een zeer nauwkeurige MICR
met een herkenningspercentage van
meer dan 99%, geeft deze printer een
geheel nieuwe betekenis aan het begrip
betrouwbaarheid.
Erkend als een van de meest betrouwbare
en efficiënte multifunctionele printers op de
markt voor het afdrukken van kassabonnen,
facturen en cheques met één compact
apparaat. Daarnaast biedt deze printer
het voordeel van bijzonder lage totale
eigendomskosten.
De printer biedt tevens verbeterd
stroomverbruik en gereduceerd
papierverbruik voor lagere overheadkosten.
Beheerders zullen de nieuwe functie van
beheer op afstand, de eenvoudige installatie
en twee interfaces op prijs stellen.

–– Toonaangevende hybride printer
–– Sneller kassabonnen afdrukken met
snelheden tot maximaal 300 mm/sec
–– Zeer nauwkeurige MICR van meer dan 99%
–– Functies voor papierbesparing
–– Netwerkbeheer en bediening op afstand
–– Energie-efficiëntie met laag verbruik in
stand-by modus

OPLOSSINGEN VOOR FISCALE REGELGEVING

Wetgeving
en naleving
Fiscale wetten dienen ter regulering van de certificering, specificaties en het gebruik van
fiscale apparaten of systemen die zijn goedgekeurd voor de verzameling, classificatie,
registratie en verspreiding van informatie over transacties.
Epson heeft vele jaren ervaring met fiscale technologie, wetgeving en processen en
heeft in diverse regio's jarenlang nauw samengewerkt met belastinginstanties. Onze
wereldwijde dekking garandeert dat wij voldoen aan de vereisten van fiscale specificaties.
De Epson TM-T800F- en Epson TM-T900F-serie bewijzen Epson´s competentie
in het afdrukken voor fiscale landen.

TM-T800F-serie

TM-T900F-serie

De Epson TM-T800F-serie is ontworpen om zo eenvoudig en
efficiënt mogelijk fiscale rapportages en kassabonnen af te
drukken. Retailers en horecagasten kunnen tijd besparen
door snel omvangrijke fiscale rapporten uit te draaien, zoals
het Z-rapport. Specifieke modellen gecertificeerd voor
fiscaal gebruik in Italië en Polen (de TM-T801FV is de versie
voor Polen en de FP-81II is die voor Italië).

De Epson TM-T900F-serie is ontworpen om zo eenvoudig
en efficiënt mogelijk fiscale rapportages en kassabonnen af
te drukken, dankzij de krachtige 400 MHz fiscale processor.
Naast de seriële en USB-interfaces, is het dankzij Ethernetconnectiviteit mogelijk de printer op afstand te bedienen
en rapporten te laten genereren. Specifieke modellen zijn
gecertificeerd voor fiscaal gebruik in Italië (de Italiaanse
versie is de FP-90III).

–– Tot 10 jaar fiscale gegevens en 20.000 PLU's (Product LookUps) kunnen in de database van de printer worden opgeslagen
(20.000 PLU's alleen voor Italiaanse versie)
–– Seriële, USB- of Ethernet-connectie (afhankelijk van het model)
–– SD-kaartsleuf voor elektronisch logboek (tot 2 GB)

–– Ingebouwde automatische papiersnijder zorgt voor snelle
bediening van klanten
–– Eén apparaat geschikt voor fiscale kassabonnen, creditnota´s en
fiscale facturen
–– Op afstand bedienen en genereren van financiële rapporten
–– Compatibel met XML-opdrachten, vereist geen extra drivers

TM-T800F/TM-T900F-serie
Krachtig
Krachtige 400 MHz processor
voor snelle uitgifte van
financiële rapporten en fiscale
documenten

Connectiviteit
Voor bediening van
EFTPOS-terminals
Verbinding met klantendisplay
(DM-D310F)

Veelzijdig
Geschikt voor het afdrukken
van tekst, streepjescodes en
afbeeldingen
Maximale afdruksnelheid:
TM-T800F: 150 mm/sec.
TM-T900F: 260 mm/sec.

Intelligente voorzieningen
(alleen bij bepaalde
modellen)
Ingebouwde intelligentie
om direct te kunnen
communiceren met weben tablettoepassingen
Ingebouwde SMTP-client
voor het exporteren van
fiscale rapporten via e-mail
LAN-interface voor het op
afstand genereren van fiscale
rapporten en voor bediening
en onderhoud op afstand
Mogelijkheid om
webtoepassingen uit te
voeren voor specifieke POSfuncties dankzij de interne
webserver en 8 MB geheugen

Hoge capaciteit
Kan tot 10 jaar fiscale
gegevens bewaren
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TM-T810F

TM-T86FII

De TM-T810F behoort tot de nieuwste serie van thermische
kassabonprinters die gebaseerd is op Epson’s nieuwe
fiscale platform. Systeemintegrators zullen geen problemen
ondervinden bij het ontwikkelen van compatibele
systeemkaarten omdat de TM-T810F gebruikmaakt van
Epson’s standaard opdrachtset.

Efficiënte en betrouwbare kassabonprinter met sensor voor
zwarte markering. Beschikbaar voor fiscale toepassing in
landen waar de fiscale regelgeving het gebruik van thermisch
papier met zwarte markeringen toestaat.

–– 	Geschikt voor aanpassing door systeemintegrator
–– Eenvoudig aan te passen dankzij het gebruik van Epson’s
standaard opdrachtset
–– Gebaseerd op het nieuwe fiscale platform van Epson
–– Efficiënt, met een afdruksnelheid van maximaal 150 mm/sec
–– Betrouwbaar, met een MTBF van 360.000 uur

–– Sensor voor zwarte markering voor gebruik met
voorbedrukt papier
–– Efficiënt, met een afdruksnelheid van maximaal 220 mm/sec
–– Betrouwbaar, MTBF van 360.000 uur

DRAAGBARE POS-PRINTERS

Uw draagbare partner
Deze snelle en effectieve printers zorgen voor flexibiliteit en gemak bij uw
klantinteractie dankzij een reeks van voorzieningen, zoals hoogwaardig
afdrukken van kassabonnen en streepjescodes en direct afdrukken vanaf
webbrowsers op tablets en mobiele apparaten.

TM-P60II
Receipt of Label

De Epson TM-P60II Receipt/Labelprinter biedt een geweldig eenvoudige
oplossing voor het afdrukken van
kassabonnen en etiketten. Dankzij de
intuïtieve functies kunt u profiteren
van de handheld, draadloze mobiele
afdruktechnologie waarmee u
wachtrijen laat verdwijnen, bestellingen
opneemt, en schapetiketten aanbrengt
en uw klanten snel en efficiënt bedient.
Betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door
de robuuste behuizing van het apparaat,
de eenvoudige papierinvoer en de lange
batterijduur van maximaal 46 uur in
Bluetooth-modus (BT). Met de optionele
oplader kunnen maximaal vier batterijen
tegelijkertijd worden opgeladen.
–– Drukt direct af vanuit webbrowsers
zonder drivers
–– Wordt geleverd met automatische
papiersnijder voor eenvoudig
bedieningsgemak
–– Biedt krachtige printer voor het afdrukken
van kassabonnen van 58 mm met een
snelheid van maximaal 100 mm/sec.
–– Biedt uitstekende werkduur voor batterij
–– Beschikt over een compact en robuust
ontwerp
–– Verkrijgbaar als TM-P60II peeler-model
voor het produceren van geavanceerde
voorgesneden etiketten

TM-P80

Wil uw winkel- of horeca-bedrijf
wachtrijen verkorten en positieve
feedback van klanten bevorderen?
Dan is dit draagbare apparaat de meest
geschikte keuze. De TM-P80 kan ook
streepjescodes en tweedimensionale
symbolen afdrukken, waardoor dit
betrouwbare apparaat een onmisbaar
product is.
Als u kassabonnen met een breedte van
80 mm moet afdrukken, dan is deze efficiënte
POS-printer ideaal. Deze printer heeft een
gemakkelijke riemklem voor mobiel gebruik.
De TM-P80 heeft een functie voor
automatische papierreductie, die
automatisch de marge en lengte met
maximaal 23% verkleint zonder de gegevens
of de afdruksnelheid te veranderen.
–– Drukt direct af vanuit webbrowsers
zonder drivers
–– Levert toonaangevende werkduur van
batterij van maximaal 46 uur in BT-modus
–– Beschikt over een compact en robuust
ontwerp
–– Drukt kassabonnen af tot max.
100 mm/sec.
–– Bevat papierreductiefunctie om kosten
te besparen
–– Biedt een model met automatische
papiersnijder voor extra gebruiksgemak
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TM-P20
De nieuwe Epson TM-P20 is een
eenvoudige, lichte en betrouwbare
mobiele afdrukoplossing waarmee
retailers en horecabedrijven efficiënter
en productiever kunnen werken.
Dankzij Epson´s unieke, ingebouwde
en intelligente ePOS-SDK*, kunnen
gebruikers direct vanuit webbrowsers
afdrukken zonder de noodzaak om
aanvullende drivers te installeren.
Nieuwe toegevoegde functies zoals de
eenvoudige instellingsfunctie en NFC
of koppeling aan streepjescode, maken
de TM-P20 een gebruiksvriendelijke,
on-demand mobiele afdrukoplossing
waarmee u de klantervaring en
dienstverlening verbetert.

–– Kleine en lichte 58 mm mobiele
kassabonprinter
–– 	Eenvoudige en intuïtieve bediening
–– 	Hoge afdruksnelheid tot maximaal
100 mm/sec.
–– Betrouwbaar en degelijk (IP-54gecertificeerd met optionele zachte hoes)
–– Lange gebruiksduur van batterij tot 8 uur
(BT) en 6 uur (Wi-Fi)

TM-P20
Afdrukken vanaf
mobiele apparaten
Direct afdrukken van
tablet-pc's en andere
smart devices
Verbeterde functies
Eenvoudige installatie in
Wi-Fi-omgevingen
en NFC of koppeling
aan streepjescode
voor eenvoudig
bedieningsgemak

*POS-Print is alleen beschikbaar in de WLAN-modus

Uitstekende prestaties
Snel afdrukken met snelheden
tot maximaal 100 mm/sec.
Betrouwbaar
Lange batterijduur
Compact
Compact en
robuust ontwerp

ETIKETTEN- EN COUPONPRINTERS

Betrouwbaar en veelzijdig
Van herplakbare etiketten tot schapetiketten: ze kunnen nu allemaal in eigen beheer
worden geproduceerd, on-demand en voor veel verschillende media.

TM-T88IV ReStick
We hebben een speciale versie ontwikkeld van
´s werelds toonaangevende kassabonprinter
om herplakbare etiketten te produceren
die op bijna elk materiaal blijven plakken.
Met de Epson TM-T88IV ReStick kunt u
afzonderlijke kassabonetiketten afdrukken
die eenvoudig herplakbaar zijn zonder het
oppervlak te beschadigen. U kunt hiermee een
betere klantenservice verlenen, aangezien
u met deze unieke thermische printer
orderverwerkingsfouten kunt verminderen en
vergissingen kun vermijden bij het etiketteren
van aangepaste producten en afzonderlijke
aanbiedingen.
Dankzij zijn duurzame constructie en beproefd
ontwerp, kunt u met dit innovatieve product
on-demand afdrukken op een linervrije thermische
papierrol, inclusief snijfunctie, met hoge snelheid
en voortreffelijke betrouwbaarheid.
–– Flexibel afdrukken op kassabonnen en linervrij
herplakbaar etiketpapier
–– Verhoogde bestendigheid tegen morsen
–– Afdrukken op hoge snelheid van afbeeldingen,
streepjescodes en tekst
–– Hoogwaardig en betrouwbaar
–– Standaard uitgerust met handige zoemer

Typische toepassingen voor het ReStick-model
Epson’s Liner-free ReStick-etikettenprinterprinter is een
voordelige oplossing voor tal van toepassingen voor
etiketten die worden gebruikt in de fastfoodsector, horeca en
supermarktsector, zoals onder andere:
–– Uitzonderingslabels
–– Etiketten voor taslabels
–– Productetiketten
–– Etiketten voor pizzadozen
–– Etiketten voor
sandwichverpakkingen
–– Etiketten voor speciale
drinkmokken
–– Etiketten voor ophaalbestellingen

–– Etiketten voor versheidsdatums
–– Etiketten voor leveringsbonnen
–– Koelkastetiketten
–– Etiketten voor kant-en-klaar
voedselproducten
–– Etiketten voor ingrediënten
–– Etiketten voor speciale
aanbiedingsprijzen
–– Etiketten voor voedingsinformatie

TM-T88IV ReStick
Handig
Maakt gebruik van herplakbare kleefstof
op linervrije etiketten
Betrouwbaar
Biedt een printkop met hoge resolutie van
203 dpi
Veelzijdig
Biedt opties voor verticale en horizontale
bevestiging
Eenvoudig te gebruiken
Maakt laden van papier gemakkelijk met
inlooppapierinvoer
Ruimtebesparend
Maakt het mogelijk een kassabon of
herplakbaar etiket van 80 mm af te drukken
op het formaat van 58 mm
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TM-L90 Liner-free

Epson TM-L90 en TM-L90 Peeler

Met de Epson TM-L90 Liner-free kunnen fastfood restaurants,
café´s en lunchrooms efficiënter en nauwkeuriger
bestellingen afhandelen. Bedrijven kunnen met de Epson
TM-L90 zelfklevende kassabonnen afdrukken. Hiermee de
bestellingen van klanten etiketteren is een betrouwbare
methode om verwarring te voorkomen.

Verbeter uw bedrijfsvoering met een snelle, compacte
printer voor het produceren van hoogwaardige
permanente etiketten en kassabonnen. Kies uit een
grote verscheidenheid aan papier, waaronder thermische
etiketten, kassabonnen en kaartjes. De Peeler-versie
heeft een special functie waarmee het etiket wordt
losgetrokken van de liner, bij uitstek geschikt voor
omgevingen waar handschoenen worden gedragen.

Vergroot de nauwkeurigheid van bestellingen in fastfood restaurants
– Gebruikt zowel standaardpapier als zelfklevend papier
– Reduceert automatisch de bovenmarge
– Compatibel met papierbreedtes 40, 58 en 80 mm
– Biedt energie-efficiëntie
– Biedt drie verschillende bevestigingsposities

–– Drukt af tot 150 mm/sec bij 203 × 203 dpi
–– Stelt u in staat snel en eenvoudig uw eigen etiketten
op maat te ontwerpen
–– Biedt eenvoudige inlooppapierrollen
–– Biedt uitstekende betrouwbaarheid met een MCBF
van 70 miljoen regels
–– Beschikbaar als Peeler-model
–– Versie voor papierbreedte van 58 mm beschikbaar.
Deze is apart leverbaar

ETIKETTEN- EN COUPONPRINTERS

On-demand afdrukken
Produceer snel levendige, kwalitatief hoogwaardige etiketten, labels en kaartjes
met onze reeks gebruiksvriendelijke en betrouwbare producten.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Voeg hoogwaardige kleuren en ondemand veelzijdigheid toe aan uw
etiketten, labels en kaartjes met de
Epson ColorWorks C3500. Deze printer,
die is ontworpen met het oog op
gebruiksgemak, bespaart uw bedrijf
tijd en geld op het uitbesteden van de
etiketproductie door kleurrijke etiketten
en schapetiketten on-demand af te
drukken.

De Epson ColorWorks C7500serie is de industriële on-demand
etikettenprinter voor gebruik in eigen
beheer biedt ongekende snelheid,
betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.
U kunt rekenen op perfecte
kleurenetiketten die er fantastisch
uitzien, duidelijk hun boodschap
overbrengen en lang meegaan.

Druk etiketten, labels en kaartjes
af in full colour en on-demand met
een printer die compact is en snel
genoeg om te worden gebruikt als een
betaalbare desktopprinter, maar ook
degelijk en eenvoudig te bedienen en
te onderhouden is om probleemloos
in industriële omgevingen te passen.

–– Hoogwaardig inkjetafdrukken in vier
kleuren (CMYK DURABrite-pigmentinkt)
–– Gebruiksvriendelijk met eenvoudige
functionaliteit
–– Dankzij de afzonderlijke inktpatronen
bespaart u geld, omdat u alleen de
verbruikte kleur hoeft te vervangen
–– Geïntegreerde automatische papiersnijder
–– Meegeleverde software voor eenvoudige
installatie
–– Voldoet aan de BS5609-certificering

–– Uitstekende betrouwbaarheid en
duurzaamheid, met een garantie die
zowel de printkop als alle overige
onderdelen dekt, voor volledige
gemoedsrust
–– Hoge printkwaliteit, tot maximaal
300 mm per seconde
–– Doorlopende afdrukperfectie, met
minimaal ingrijpen dankzij functies voor
zelfonderhoud
–– Naadloze en eenvoudige integratie met
elk willekeurig besturingssysteem en elke
willekeurige softwaretoepassing
–– Duurzame afdrukken die vlek-, wateren vervagingsbestendig zijn
–– Veelzijdige mediatypen voor afdrukken
op een reeks materialen, waaronder
glanzend en mat papier

–– Handig 3-kleuren inktpatroon,
eenvoudig te vervangen
–– Eenvoudige bediening vanaf de
voorzijde en compact formaat voor
plaatsing onder de toonbank
–– 	Beperkte impact op het milieu
dankzij de inkt op waterbasis en laag
stroomverbruik
–– 	Geïntegreerde automatische
papiersnijder – betaalbaar en
betrouwbaar

ColorWorks C3500
Duurzaam
Duurzame pigmentinkten zijn
vlek-, water- en lichtbestendig (UV)
Snel
Drukt tot 1.000 etiketten per uur af
Breed
afdrukken op media van 30 mm tot
112 mm breed
Groen
Lager stroomverbruik tijdens het
afdrukken en in stand-by modus
Eenvoudig te bedienen
Alles onder controle dankzij centraal
beheer
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TM-L500A Ticket
Snel en flexibel toegangskaartjes en
etiketten afdrukken met de Epson
TM-L500A Ticket die met een brede
verscheidenheid aan papiersoorten
gebruikt kan worden.
De Epson TM-L500A Ticket drukt af met een
snelheid tot 250 mm/sec, met als resultaat
kortere rijen bij de kassa's. De printer is
bovendien compatibel met uiteenlopende
papiersoorten, waaronder dikkere media voor
hoogwaardige afdrukken met zowel tekst als
afbeeldingen.

–– Werkt met tal van papiersoorten
–– Stelt u in staat op eenvoudige wijze
van papiersoort te wisselen dankzij
papierdetectiesensoren
–– Biedt afdruksnelheden tot 250 mm/sec
– te gebruiken met optionele rolhouder of
via eenvoudige invoer voor kettingpapier
aan achterzijde

Eenvoudige papierinvoer.

Bespaar ruimte op de toonbank of monteer in
kiosks dankzij het uiterst compacte ontwerp.

TM-C710
De Epson TM-C710 is een
hoogwaardige full-colour couponprinter
waarmee u effectieve en gerichte
marketingcampagnes voor klanten
op het verkooppunt kunt realiseren.
Hiermee kunt u uw omzet en de
loyaliteit van uw klanten verhogen door
middel van waardeboncampagnes
in full colour. U kunt met de TM-C710
kleurenwaardebonnen afdrukken
on-demand, op het moment van de
transactie, zodat u indruk op uw klanten
maakt met zeer gerichte promoties en
speciale aanbiedingen.

–– Hoogwaardige etiketten in full-colour
–– Waardebonnen afdrukken in grote
volumes
–– Snel en efficiënt; uitgifte van een
waardebon van 20 cm binnen
2 seconden
–– Ruimtebesparend bij de kassa
dankzij compact ontwerp
–– Inktpatronen met hoge capaciteit
verbruiken inkt tot en met de laatste
druppel

De verbluffende kwaliteit van de
waardebonnen die de TM-C710 produceert,
zorgt voor een krachtig hulpmiddel voor
direct marketing waarmee u nog effectiever
met uw klanten kunt communiceren.

Creëer de mogelijkheden om nieuwe
klanten aan te trekken en meer klanten
naar uw winkel te lokken met doelgerichte
promotiewaardebonnen.

KLANTENDISPLAYS

Heldere communicatie
Verbeter de communicatie met uw klanten met Epson´s reeks compacte,
verstelbare en betrouwbare klantendisplays. Onze schermen laten veel meer
zien dan alleen de prijs. Afbeeldingen met hoge resolutie en maximaal 8 regels
verticaal schuivende tekst geven uw bedrijf maximale zichtbaarheid en maken
de informatie voor uw klant glashelder.

DM-D110
Verschaf uw klanten maximaal gebruiksgemak en volledige duidelijkheid met dit
heldere, prettig leesbare scherm dat ideaal is voor restaurants en speciaalzaken.
Bedieningspaneel en hoogte verstelbaar voor extra flexibiliteit. Biedt tevens
ondersteuning voor twee interfaces via seriële en USB-aansluitingen.
–– Scherm met hoge gegevensdoorvoersnelheid
–– Flash-geheugen en uitgebreide keuze aan lettertypen
–– Bedieningspaneel en hoogte optioneel verstelbaar
–– Beschikbaar in vier kleuren voor afstemming op bijbehorende printers

DM-D210
Leg een goede verbinding met uw klanten met dit brede groothoekscherm met
hoge resolutie. Het scherm is helder en gemakkelijk af te lezen dankzij de weergave
met 20 kolommen en 2 regels en is volledig instelbaar om in uw ruimte en opstelling
te passen. Bovendien ondersteunt het display twee interfaces via seriële en
USB-aansluitingen.
–– Flexibel verstelbaar naar boven/beneden en links/rechts
–– Flash-geheugen en uitgebreide keuze aan lettertypen

DM-D30
Geef uw beelden stijlvol weer op de nieuwe DM-D30. De DM-D30 is beschikbaar in
dezelfde kleur als de TM-m30-printer, en kan er ook comfortabel bovenop worden
geplaatst, zodat u dit model naadloos kunt integreren in uw POS-omgeving.
De DM-D30 is ook compatibel met de TM-T88VI.
–– Stijlvol, modern design
–– Opties voor flexibele plaatsing

CHEQUESCANNERS
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Nauwkeurig scannen
Nauwkeurigheid, prestaties, betrouwbaarheid, beveiliging,
gebruiksvriendelijkheid. De chequescanners van Epson beschikken
over al deze kwaliteiten dankzij innovatieve print- en scantechnologie,
waardoor het elektronisch opslaan van cheques eenvoudig te
implementeren is, voor zowel retailers als financiële instellingen.

TM-S9000MJ
Combineer kleurenscans en het
afdrukken van endossementen
en kassabonnen in één compact
apparaat. Zet nieuwe normen voor
nauwkeurigheid met een hoog
MICR-herkenningspercentage van
meer dan 99,9%, met automatische
skew-correctie en filteren van
achtergrondruis.

–– Biedt dubbelzijdig, full-colour scannen tot
200 dpm
–– Beschikt over een breed afdrukgebied
voor endossement: drukt tot 16 regels af
–– Omvat automatische documentinvoer
(ASF) voor maximaal 100 documenten
–– Scant ID-bewijzen met foto's
–– Biedt opties voor 1 of 2 uitvoervakken,
MSR-lezer en USB-hub
–– Ondersteunt scannen via TWAIN

TM-S1000

TM-S2000MJ

Maak uw belangrijke scanopdrachten in financiële en
zakelijke markten extra betrouwbaar en innovatief. Bereik
de hoogste MICR-nauwkeurigheid op de markt voor
desktopscanners en maak het proces snel, gemakkelijk en
van uitstekende kwaliteit.

Combineer dubbelzijdig scannen in kleur en inkjetafdrukken
van endossementen in één compact apparaat, voor efficiënte
verwerking van cheques, kortingsbonnen en losse vellen.

–– Hoge nauwkeurigheid bij het scannen in grijswaarden en zwart-wit
voor cheques en documenten
–– Automatische inloopdocumentinvoer en 2 vakken

–– Biedt dubbelzijdig, full-colour scannen tot 200 dpm
–– Beschikt over een breed afdrukgebied voor endossement:
drukt tot 16 regels af
–– Biedt automatische documentinvoer (ASF) voor maximaal
100 vellen
–– Scant ID-bewijzen met foto's
–– Ondersteunt scannen via TWAIN
–– Biedt een hoog MICR-herkenningspercentage van 99,9% of hoger
–– Omvat een keuze uit 1 of 2 uitvoervakken
–– Wordt aangeboden met een optionele MSR-lezer en USB-hub
–– Bevat een UV-versie, die apart leverbaar is

OVERIGE PRODUCTEN

Verbeter de klantervaring
U hebt hard gewerkt om uw merk te creëren. Nu is het tijd voor de volgende
stap. Trek de aandacht van uw klanten met opvallende, heldere kleuren,
invloedrijke displays en services met toegevoegde waarde.
Een eigenzinnige retailonderneming die uw merk vorm geeft en u duidelijk
onderscheidt op de markt, zodat u op een krachtige manier met uw klanten
kunt communiceren. Epson-technologie is ontworpen u te helpen om overal
uw boodschap te verspreiden. Van etalages tot de kassa. Laat Epson uw
betrokkenheid met de klant naar een hoger niveau tillen.

SureColor-serie

WorkForce Pro-reeks

Vergroot de impact van uw promoties met onze SureColor
SC-T- en SC-S-serie. Creëer grote posters en schermen
met een hoge resolutie die uw merknaam versterken en
de verkoop opdrijven.

De Epson A4- en A3-printers uit de WorkForce Pro-reeks
verhogen de productiviteit dankzij lage bedrijfskosten, hoge
afdruksnelheden en weinig gebruikersinterventie. Druk tot
75.000 pagina's af zonder de inkt te hoeven vervangen voor
ononderbroken afdrukken met de WorkForce Pro RIPS.

Het weergegeven model is de
WF-5690DWF (A4).

Installatieprojectoren

LabelWorks

Vergroot de betrokkenheid van uw klanten door uw visual
merchandising tot leven te brengen met dynamische displays
en digitale informatieborden in staand of liggend formaat.

Deze kleine, maar krachtige draagbare etikettenprinter is
ideaal voor voorraadbeheer, productidentificatie, archivering
en naambordjes. Het apparaat kan zelfs afdrukken op
satijnen linten voor het bieden van een persoonlijk tintje bij
het verkooppunt.
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'Wij zijn overtuigd van de
kwaliteit van de oplossingen
en hebben daarom geen
zorgen over ons vertrouwen
in de producten van Epson'
Stephan Bittner – partner van het Alitalia-restaurant, Hamburg

Epson CoverPlus
Met deze optionele extra garantie hoeft u zich geen zorgen
te maken voor een periode van drie jaar na aankoopdatum.
Epson CoverPlus biedt de optie tot verlenging en upgrade
van de standaardgarantie die met het product wordt
meegeleverd, voor extra dekking in het (onwaarschijnlijke)
geval dat het product een gebrek vertoont. De uitgebreide
garantiepakketten van Epson CoverPlus moeten worden
aangeschaft binnen 90 dagen vanaf de aankoopdatum van het
oorspronkelijke product waarop de garantie van toepassing is.

Bedrijfsscanners

Kleurenetikettenprinters

Met onze snelle dubbelzijdige scanners (zowel
flatbedscanners als modellen met invoer van losse vellen)
kunt u documenten direct scannen naar het door u gekozen
opslagsysteem en zelfs naar wachtwoordbeveiligde PDF.

Laat uw producten opvallen door hoogwaardige en
aantrekkelijk afgedrukte kleurenetiketten en -tags. Perfect
voor speciale lijnen, producten van private labels en lastminute deals.

VERBRUIKSMATERIALEN

Naam

Kleur

Productcode

Hoofdeenheid

Naam

Kleur

Productcode

Hoofdeenheid

ERC38B
ERC38BR

Zwart
Zwart/rood

C43S015374
C43S015376

TM-U220
TM-U230

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

Blauw
Groen
Rood

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Zwart

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Zwart

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Zwart

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Zwart

C33S020411

TM-C100
grijswaarden

ERC32B

Zwart

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

3-kleuren

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

SJIC20P(K)

Zwart

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

SJIC25P

4-kleuren

C33S020591

TM-C710

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

ERC43B

EFC-01

SJIC18(K)

SJIC6(K)

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

C43S015461

A43S020461

C33S020484

C33S020403

Zwart
SJIC26P(K)
C33S020618
Cyaan
SJIC26P(C)
C33S020619
Magenta
SJIC26P(M)
C33S020620
Geel
SJIC26P(Y)
C33S020621
Onderhoudspatroon
SJMB7500
C33S020596

TM-H6000IV
endossementprinter

TM-S1000

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ
SJIC22P(K)
SJIC22P(C)
SJIC22P(M)
SJIC22P(Y)
SJMB3500

TM-J7100
TM-J7600

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

ColorWorks
C7500

Zwart
Cyaan
Magenta
Geel
Onderhoudspatroon
Zwart
Cyaan
Magenta
Geel
Onderhoudspatroon

GEKWALIFICEERDE MEDIA

Naam

Type

Formaat

Hoofdeenheid

Rol PE Matte Label

Inkjetetiketpapier

Diverse formaten

ColorWorks C3500/C3400/C7500-serie

Rol High Gloss Label

Inkjetetiketpapier

Diverse formaten

ColorWorks C3500/C3400/C7500G-serie

Rol Premium Matte Label

Inkjetetiketpapier

Diverse formaten

ColorWorks C3500/C3400/C7500-serie

Rol Premium Matte Ticket

Inkjetetiketpapier

80, 102 mm

ColorWorks C3500/C3400-serie

Epson ReStick kettingpapierrol

ReStick thermisch papier

58, 80 mm

T88IV ReStick

Epson coupon kettingpapierrol

Inkjet couponpapier

58 mm

C710/C610

BOPP Satin Gloss Label

Inkjetetiketpapier

Diverse formaten

ColorWorks C7500/C7500G

Rol BOPP High Gloss Label

Inkjetetiketpapier

Diverse formaten

ColorWorks C7500/C7500G

INTERFACES
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Product

Type

Code

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

Wees voorbereid op de toekomst met Epson´s UIB-concept
van uitwisselbare interfaces. Ga naar pagina's 34-38 om te
zien welke printers hiermee zijn uitgerust.

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-VOEDING

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

USB-VOEDING

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

DRAADLOOS LAN

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Afbeelding

Beschrijving
UB-S01 = serieel standaard RS-232
UB-S09 = serieel tot 115,2 kb/s, met DM-D-poort
UB-P02II = bidirectioneel parallel high-speed
UB-U01III = USB 1.1, met hub, met DM-D-poort
UB-U02III = USB 1.1, zonder hub, met DM-D-poort
UB-U03II = USB 1.1, zonder hub, zonder DM-D-poort
UB-U04 = USB-voeding, zonder hub, zonder DM-D-poort

UB-U05 = USB high-speed, zonder hub, zonder DM-D-poort
UB-U06 = high-speed USB-voeding, zonder hub, zonder
DM-D-poort
UB-U19 = Combo USB + RS-232 voor T88/T70
UB-U09 = Combo USB + RS-232
UB-E04 = 10/100 BASE T ETHERNET
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 als optie
De Epson PS-180 is een geschakelde voedingseenheid. Hij kan energie besparen
door stroomverlies te verminderen en kan wereldwijd met de meestvoorkomende
netspanningen worden gebruikt dankzij de universele netvoedingsingang.

Invoer

Uitvoer

Stekker

100-240 V
wisselstroom

24 VDC, 2,0 A

3-pins
voedingsplug

Veiligheidsnorm
UL
•

CSA
•

TUV
•

SPECIFICATIES POS-TERMINALS
Intelligente terminals

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Kassabon afdrukken

Direct thermisch
180 × 180 dpi

Direct thermisch
180 × 180 dpi

Direct thermisch 180 x 180 dpi
(203 dpi-compatibele modus)

Direct thermisch
180 × 180 dpi

Kwitantie afdrukken

—

—

—

—

Logboek afdrukken

—

—

—

—

Etiket afdrukken

—

—

—

—

Streepjescode
afdrukken

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Verwisselbare
interface

—

—

—

—

Standaardinterfaces

USB ×6, RS-232, Ethernet,
VGA, geluid (3,5 mm mini-jack),
displaypoort

USB ×6, RS-232, Ethernet,
VGA, geluid (3,5 mm mini-jack),
displaypoort

USB-B, USB-A x 4, RS-232,
Ethernet

USB ×4, RS-232, Ethernet, SD

Optionele interfaces

IEEE802.11b/g/n (dongle)

IEEE802.11b/g/n (dongle)

Wi-Fi-dongle kan worden
aangesloten op USB-poort

IEEE802.11b/g/n

DM-D-aansluiting

DM-D-verbinding via USB

DM-D-verbinding via USB

DM-D kan worden aangesloten
op USB-poort

DM-D verbinding via USB

DKD-aansluiting

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatische
papiersnijder

Ja

Ja

Ja

Ja

Kopieën

—

—

—

—

Epson-inktlint,
Epson-inkt, Epson
gekwalificeerd papier

—

—

—

—

Breedte papierrol
+/- 0,5 mm

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

Diameter papierrol
(mm)

83

83

83

83

72/52,5

72/—

72,25/50,8

72/—

CPL kassabon
(lettertype B/A)

56/42

56/42

56/42

56/42

CPL kwitantie
(lettertype B/A)

—

—

—

—

Afdruksnelheid
kassabon

300 mm/sec

250 mm/sec.

350 mm/s

170 mm/sec. (54 lps)

Afdruksnelheid
kwitantie

—

—

—

—

Afmetingen mm
(B×D×H)

145 × 279 × 183 (incl. kabelhoes)

172 × 290 × 114 (incl. kabelhoes)

145 x 195 x 148

125 × 195 × 144

Wisselstroomadapter T
meegeleverd

Wisselstroomadapter T meegeleverd

Meegeleverd

Wisselstroomadapter RA
meegeleverd

3,2

2,8

1,8

1,8

Zwart, wit

Zwart, wit

Zwart, wit

Zwart

XML WEB-opdrachten, uitgerust
met Intel Atom-processor,
Windows Embed, POS-Ready,
afdrukken in grijswaarden

XML WEB-opdrachten, uitgerust
met Intel Atom-processor, Windows
Embed, POS-Ready, afdrukken in
grijswaarden

XML-webserver Direct Print,
ondersteuning voor beacons,
NFC, afdrukken in grijswaarden,
papierbesparingsfunctie, inclusief
58 mm papierscheider

XML WEB-opdrachten, volledige
bediening aan de voorzijde,
waterbestendige behuizing

DM-D110 (speciale versie),
OT-WL01 Wlan USB-stick

OT-WL01 Wlan USB-stick

58 mm papierscheider
meegeleverd, OT-BZ20 externe
zoemer, OT-WL01 Wlan USB-stick

OT-CC70 achterklep, OT-WL01
Wlan USB-stick

Afdrukbreedte k.bon/
kwitantie (mm)

Voeding
Gewicht kg (ongeveer)
Kleur

Bijzonderheden

Opties

SPECIFICATIES POS-PRINTERS
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Kassabonprinters

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Kassabon afdrukken

Direct thermisch
180 × 180 dpi (203 dpicompatibele modus)

Direct thermisch
180 × 180 dpi

Direct thermisch
180 × 180 dpi

Direct thermisch
203 × 203 dpi

9-pins
impact-dot-printer

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Kwitantie afdrukken

—

—

—

—

—

—

Logboek afdrukken

—

—

—

—

Alleen A-model

—

Etiket afdrukken

—

—

—

—

—

—

Streepjescode
afdrukken

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

—

Ja, incl. 2D-code

Verwisselbare
interface

Ja

Ja

Ja

—

Ja

—

Ethernet, USB en UIB
of Ethernet, USB en
Bluetooth

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

RS-232, USB,
Ethernet

RS-232, IEEE1284

Ethernet en USB of
Ethernet, BT en USB

Optionele interfaces

Wi-Fi-dongle kan worden
aangesloten op USB-poort

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

Wi-Fi-dongle kan
worden aangesloten
op USB-poort

DM-D-aansluiting

DM-D kan worden
aangesloten op USB-poort

Optie alleen
voor UB-S09

Optie alleen voor
UB-S09

—

Optie alleen voor
UB-S09

DM-D kan worden
aangesloten
op USB-poort

DKD-aansluiting

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatische
papiersnijder

Ja

Ja

Ja

Ja

A- en B-model

Ja

Kopieën

—

—

—

—

1 logboek (alleen
A-model)

—

Epson-inktlint,
Epson-inkt, Epson
gekwalificeerd
papier

—

—

—

—

ERC-38 zwart of
rood/zwart

—

Breedte papierrol
+/- 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

Diameter papierrol
(mm)

83

83

83

83

83

83

72,25/50,8

72/52,5

72/—

72/52,5

63/57/47

72/52,5

CPL kassabon
(lettertype B/A)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

CPL kwitantie
(lettertype B/A)

—

—

—

—

—

—

Afdruksnelheid
kassabon

350 mm/s

300 mm/sec

250 mm/sec.

200 mm/sec.

6,0 lps (30 cpl)
/4,7 lps (40 cpl)

200 mm/sec.

Afdruksnelheid
kwitantie

—

—

—

—

—

—

Afmetingen mm
(B × D × H)

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

Meegeleverd

PS-180
meegeleverd, optie

PS-180
meegeleverd, optie

PS-180
meegeleverd

Wisselstroomadapter
C meegeleverd

Meegeleverd

1,6

1,6

1,7

1,7

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

1,3

Zwart, wit

ECW, EDG, zwart, wit

ECW, EDG, zwart, wit

EDG

ECW, EDG

Zwart, wit

Standaardinterfaces

Afdrukbreedte
k.bon/kwitantie (mm)

Voeding
Gewicht kg
(ongeveer)
Kleur

Bijzonderheden

Server Direct Print,
Afdrukken in
Volledige bediening
Cd met drivers,
Logboek op 2-laags Verwisselbare printerkappen
ondersteuning voor
grijswaarden,
aan de voorzijde,
papierscheider, IFpapier (A), sensor
voor bediening aan
beacons, NFC, afdrukken papierbesparingsfunctie,
waterbestendige
kabel, wandbeugel,
voor einde papier (A voor- of bovenzijde, NFC,
in grijswaarden,
inclusief 58 mm
behuizing, fiscale
papierbesparingsfunctie, en B), fiscale versie papierbesparingsfunctie,
papierbesparingsfunctie, papierscheider, fiscale
versie beschikbaar in
verticale montage
beschikbaar in
inclusief 58 mm
inclusief 58 mm
versie beschikbaar in
sommige landen
mogelijk
sommige landen
papierscheider
papierscheider
sommige landen

Opties

WH-10 wandbeugel,
WH-10 wandbeugel,
OT-CC70 achterklep,
WH-10 wandbeugel
OT-BX88VI PS-klep,
OT-BX88V PS-klep,
model met zoemer OT-BZ20 externe zoemer
(alleen B/D)
OT-BZ20 externe zoemer OT-BZ20 externe zoemer
beschikbaar

WH-30 wandbeugel,
tabletstandaard,
OT-CC30 connectorhoes

SPECIFICATIES POS- EN KWITANTIEPRINTERS
Kassabon- en kwitantieprinters

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Kassabon afdrukken

9-pins impact-dot-printer

Direct thermisch 180 × 180 dpi

Direct thermisch 180 ×180 dpi

9-pins impact-dot-printer

Kwitantie afdrukken

9-pins impact-dot-printer

9-pins impact-dot-printer

9-pins impact-dot-printer

9-pins impact-dot-printer

Logboek afdrukken

9-pins impact-dot-printer

—

—

9-pins impact-dot-printer

Etiket afdrukken

—

—

—

—

Streepjescode afdrukken

—

Ja

Ja, incl. 2D-code

—

Verwisselbare interface

—

Ja

Ja

Ja

Standaardinterfaces

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

Optionele interfaces

—

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-aansluiting

Serieel model: ja

Serieel model: ja

Serieel model: ja

Serieel model: ja

DKD-aansluiting

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatische
papiersnijder

Ja

Ja

Ja

Ja (fabrieksoptie)

1 orig. + 4 kopieën

1 orig. + 4 kopieën

1 orig. + 3 kopieën

1 orig. + 3 kopieën

ERC-31 zwart

ERC-31 zwart

ERC-32 zwart, (ERC-43 zwart
voor afdruk endossement)

ERC-32 zwart

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

83

83

83

83 (enkellaags tot 89)

Afdrukbreedte k.bon/
kwitantie (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

CPL kassabon
(lettertype B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

CPL kwitantie
(lettertype B/A)

88/66

88/66

60/45 (EP: 40)

60/45

Afdruksnelheid
kassabon

311/233 cps

120 mm/sec. (37,7 lps)

300 mm/sec

5,14 lps

Afdruksnelheid kwitantie

311/233 cps

311/233 cps

5,7 lps

5,14 lps

Afmetingen mm (B×D×H)

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201
(incl. uitschuiftafel)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

PS-180 meegeleverd, optie

PS-180 meegeleverd, optie

PS-180 meegeleverd, optie

PS-180 meegeleverd, optie

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Validatie, fiscale versie beschikbaar
in sommige landen

Draagarm voor klantenscherm,
fiscale versie beschikbaar in
sommige landen

Afdrukken in grijswaarden,
papierbesparingsfunctie,
onderscheiden met IF design award
2012

Logboek op 2-laags papier, 8 regels
voor validatie

Logboekvergrendeling

Uitschuiftafel

MICR, endossement, validatie,
PG-58II-papiergeleider, TA-6000IIhulpstuk, DRP-6000 DM-hulpstuk

—

Kopieën
Epson-inktlint,
Epson-inkt, Epson
gekwalificeerd papier
Breedte papierrol
+/- 0,5 mm
Diameter papierrol (mm)

Voeding
Gewicht kg (ongeveer)
Kleur

Bijzonderheden

Opties

SPECIFICATIES KWITANTIEPRINTERS EN FISCALE POS-PRINTERS
Kwitantieprinters

Kassabon afdrukken
Kwitantie afdrukken

35
Fiscale kassabonprinters

TM-U295

TM-U590

TM-T800-serie
TM-T900-serie

TM-T810F

TM-T86FII

—

—

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Direct thermisch
180 × 180 dpi

—

—

—

7-pins impact-dot-printer 9-pins impact-dot-printer

Logboek afdrukken

—

—

—

—

—

Etiket afdrukken

—

—

—

—

—

Streepjescode afdrukken

—

—

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Verwisselbare interface

—

Ja

—

n.v.t.

Ja

Standaardinterfaces

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (beide series),
Ethernet

n.v.t.

RS-232, USB

Optionele interfaces

—

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

—

n.v.t.

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

DM-D-aansluiting

—

Serieel model: ja

Ja

n.v.t.

—

DKD-aansluiting

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatische papiersnijder

—

—

Ja

Ja

Ja

1 orig. + 2 kopieën

1 orig. + 4 kopieën

—

—

—

Epson-inktlint, Epson-inkt,
Epson gekwalificeerd papier

ERC-27 zwart

ERC-31 zwart

—

—

—

Breedte papierrol +/- 0,5 mm

—

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Diameter papierrol (mm)

—

—

83

83

83

Afdrukbreedte k.bon/
kwitantie (mm)

65

135

72,1/52,6

72,1/52,6

72

CPL kassabon
(lettertype B/A)

—

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

CPL kwitantie
(lettertype B/A)

42/35

88/66

—

—

—

Afdruksnelheid kassabon

—

—

150 mm/sec./260 mm/sec.

150 mm/sec.

220 mm/sec.

Afdruksnelheid kwitantie

2,1 lps

311/233 cps

—

–

—

Afmetingen mm (B×D×H)

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

PS-180 meegeleverd,
optie

PS-180 meegeleverd,
optie

Wisselstroomadapter
meegeleverd

PS-180

PS-180 (standaard)

1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Flatbed, afdrukken in 4
richtingen

Flatbed

—

Uitschuiftafel

Kopieën

Voeding
Gewicht kg (ongeveer)
Kleur

Bijzonderheden

Opties

Alleen beschikbaar via Epson
Alleen beschikbaar via
Alleen beschikbaar via Epson
of lokale partners in landen
lokale partners in landen
of lokale partners in landen
met overeenkomstige fiscale met overeenkomstige fiscale met overeenkomstige fiscale
PoS-voorschriften
PoS-voorschriften
PoS-voorschriften

Connectorhoes, PG-800
papierscheider

—

WH-10-wandbeugel,
OT-BX88V PS-klep

SPECIFICATIES DRAAGBARE KASSABON- EN ETIKETTENPRINTERS
Draagbare kassabonprinters

Draagbare etikettenprinter

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II peeler

Kassabon afdrukken

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Kwitantie afdrukken

—

—

—

—

Logboek afdrukken

—

—

—

—

Etiket afdrukken

—

Ja, oneindig

—

Ja, oneindig + voorgesneden

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

—

—

—

—

Standaardinterfaces

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

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

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

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

Optionele interfaces

—

—

—

—

DM-D-aansluiting

—

—

—

—

DKD-aansluiting

—

—

—

—

Automatische papiersnijder

—

Ja

Ja (fabrieksoptie)

—

Kopieën

—

—

—

—

Epson-inktlint, Epson-inkt,
Epson gekwalificeerd papier

—

—

—

—

Breedte papierrol +/- 0,5 mm

57,5

59,5 of 57,5

79,5

59,5 of 57,5

Diameter papierrol (mm)

40,4

51

51

51

48

54 of 52,5

72 of 68,3

54 of 52,5

CPL kassabon
(lettertype B/A)

42/32

54/43/36 of 52/42/35

64/48 of 60/42

54/43/36 of 52/42/35

CPL kwitantie
(lettertype B/A)

—

—

—

—

Afdruksnelheid kassabon

100 mm/sec.

100 mm/sec. 80 mm/sec.
(etiket)

100 mm/sec.

80 mm/sec. (etiket)

Afdruksnelheid kwitantie

—

—

—

—

79 × 119,8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 × 103 × 159

Oplader voor enkele printer
met wisselstroomadapter C
meegeleverd, OT-MC20 (optie)

PS-11 meegeleverd, OT-CH60II
(optie)

PS-11 meegeleverd, OT-CH60II
(optie)

PS-11 meegeleverd, OT-CH60II (optie

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

0,630 incl. batterij

0,5

0,613 incl. batterij

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Bijzonderheden

ePOS-SDK, Sensor voor zwarte
markering, NFC, SimpleAP

ePOS-SDK, riemklem, zoemer,
lithium-ion-batterij 2K mAh,
automatische papiersnijder

ePOS-SDK, riemklem, zoemer,
lithium-ion-batterij 2K mAh

ePOS-SDK, riemklem, zoemer,
lithium-ion-batterij 2K mAh,
automatische papiersnijder

Opties

Multi-houder OT-MC20, batterijopvulstuk OT-BS20, batterij OTBY20, zachte hoes OT-PC20

Multi-oplader OT-CH60II,
batterij OT-BY60II

Multi-oplader OT-CH60II, batterij
OT-BY60II

PS-11-voeding, Multi-oplader
OT-CH60II, batterij OT-BY60II

Streepjescode afdrukken
Verwisselbare interface

Afdrukbreedte k.bon/
kwitantie (mm)

Afmetingen mm (B × D × H)

Voeding

Gewicht kg (ongeveer)
Kleur

SPECIFICATIES ETIKETTENPRINTERS
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Etikettenprinters

TM-T88IV ReStick

TM-L90 Liner-free

TM-L90 TM-L90
Peeler

ColorWorks C3500

ColorWorks C3400

ColorWorks C7500/
C7500G

Kassabon afdrukken

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Inkjet,
720 × 360 dpi

Inkjet,
720 × 360 dpi

Inkjet
600 × 1200 dpi

Kwitantie afdrukken

—

—

—

—

—

—

Logboek afdrukken

—

—

—

—

—

—

Etiket afdrukken

ReStick-etiketten

NCR Liner-free
etiketten

Direct thermisch 203 ×
203 dpi

Ja

Ja

Ja

Streepjescode
afdrukken

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code

Verwisselbare
interface

Ja

Ja

Ja

—

—

—

Standaardinterfaces

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Optionele interfaces

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-aansluiting

Optie alleen voor UBS09

Optie alleen voor
UB-S09

Optie alleen voor
UB-S09

—

—

—

DKD-aansluiting

Ja

Ja

Ja

—

—

—

Automatische
papiersnijder

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kopieën

—

—

—

—

—

—

Epson gekwalificeerde
media

—

—

SJIC22P-patronen,
C, M, Y, K DURABrite,
Epson gekwalificeerde
media

SJIC15P 3-kleuren
inktpatroon, SJIC20P(K)
zwart inktpatroon, Epson
gekwalificeerde media

SJIC26P-patronen,
C, M, Y, K DURABrite,
Epson gekwalificeerde
media

79,5/57,5

79,5/40

79,5/69,5 tot 37,5

30-112

30-112

50-112

83

102

90

101,6 of Kettingpapier

102

203,2 of Kettingpapier

72/52,5

72 of 35

72

104

104

108

CPL kassabon
(lettertype B/A)

57/44 of 46/42

64/48 (79,5mm)

64/48 (79,5mm)

Geen interne
lettertypen

Geen interne
lettertypen

Geen interne
lettertypen

CPL kwitantie
(lettertype B/A)

—

—

—

—

—

—

Afdruksnelheid
kassabon

177 mm/sec., 150 mm/
sec. ReStick

170 mm/sec., 90 mm/
sec. Liner-free

150 mm/sec. (47 lps)

103 mm/sec.

92 mm/sec.

300 mm/sec

Afdruksnelheid
kwitantie

—

—

—

—

—

—

Afmetingen mm
(B × D × H)

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261-308

255 × 275 × 261

392 × 598 × 395

PS-180 meegeleverd

PS-180 meegeleverd

PS-180 meegeleverd,
optie

PS-180 meegeleverd

PS-180 geïntegreerd

Inclusief voedingskabel

1,8

1,9

1,9

12

10

37

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG Peeler
alleen in EDG

—

ECW

EDG

Afdrukken in full colour (std),
afdrukken in zwart (BKmodel), papieruitvoerlade
meegeleverd,
onderscheiden met IF
design award 2010

Opdrachtset
ESC/Label

NiceLabel software-cd,
Epson gekwalificeerde
media

TU-RC7508:
afwikkelaar

Epson-inktlint,
Epson-inkt, Epson
gekwalificeerd
papier
Breedte papierrol +/0,5 mm
Diameter papierrol
(mm)
Afdrukbreedte
k.bon/kwitantie (mm)

Voeding
Gewicht kg
(ongeveer)
Kleur

Bijzonderheden

Papierrol voor ReStick
of standaard thermisch
papier, detector zwarte
markering

Opties

WH-10 wandbeugel,
OT-BX88 PS-klep,
interne zoemer, Epson
gekwalificeerde media

Afdrukken in full colour
Liner-free papier voor
2-kleuren afdruk,
(std), papieruitvoerlade
NCR, detector zwarte verticale en horizontale
meegeleverd,
markering, detector bevestiging, opvulstuk
invoersleuf
papierbreedte
meegeleverd
kettingpapier

WH-10 wandbeugel

WH-10 wandbeugel,
interne zoemer

SJMB3500 onderh.
patroon, Epson
gekwalificeerde media,
NiceLabel SE-software

SPECIFICATIES ETIKET- EN TICKETPRINTERS EN CHEQUESCANNERS

Ticketprinter

Couponprinter

TM-L500A Ticket

Chequescanners

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Kassabon afdrukken

Direct thermisch
203 × 203 dpi

Inkjet 720 × 360 dpi max.

Direct thermisch
180 × 180 dpi

–

–

Kwitantie afdrukken

—

—

–

–

–

Logboek afdrukken

—

—

–

–

–

Etiket afdrukken

Direct thermisch
203 × 203 dpi

—

–

–

–

Streepjescode
afdrukken

Ja, incl. 2D-code

Ja, incl. 2D-code (driver)

Ja, incl. 2D-code

–

–

Verwisselbare
interface

—

—

–

–

–

Standaardinterfaces

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Optionele interfaces

—

—

USB-aansluiting met
twee poorten

–

USB-aansluiting met
twee poorten

DM-D-aansluiting

—

—

–

–

–

DKD-aansluiting

—

—

–

–

–

Automatische
papiersnijder

Ja

Ja

–

–

–

Kopieën

—

—

–

–

–

Epson-inktlint,
Epson-inkt, Epson
gekwalificeerd papier

—

SJIC25P 4-kleuren inktpatroon,
SJIC18(K) zwart inktpatroon Frankeercartridge (voor afdr. SJIC18(K) zwart inktpatroon
CMYK-pigmentinkt, Epson
(voor afdr. endossement)
endossement)
(voor afdr. endossement)
gekwalificeerde media

Breedte papierrol
+/- 0,5 mm

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

Diameter papierrol
(mm)

184.1 of kettingpapier

90

83

–

–

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

CPL kassabon
(lettertype B/A)

57/44

Geen interne lettertypen

56/42

–

–

CPL kwitantie
(lettertype B/A)

—

—

–

–

–

Afdruksnelheid
kassabon

250 mm/sec.

130 mm/sec. met 180 × 360 dpi

300 mm/sec.

–

–

Afdruksnelheid
kwitantie

—

—

–

–

–

Afmetingen mm
(B × D × H)

156 × 122 × 230
169 × 218×490
(incl. rolhouder)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409,8 × 177 (1 vak)
275 × 409,8 × 177 (2 vakken)

355 × 176 × 160

142 × 409,8 × 177 (1 vak)
167 × 409,8 × 177 (2 vakken)

PS-180 meegeleverd

Externe wisselstroomadapter K
meegeleverd

Externe
wisselstroomadapter J
meegeleverd

Externe
wisselstroomadapter C
meegeleverd

Externe
wisselstroomadapter J
meegeleverd

2,8 (4,6 met rolhouder)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Papierinvoer kettingpapier
of papierrol, detector
zwarte markering,
onderscheiden met IF
design award 2012

Afdrukken in full-colour,
volledige bediening aan de
voorzijde

100 vel ADF, MICRgegevensvastlegging,
scannen in kleur met 600 dpi

100 vel ADF, MICRgegevensvastlegging, 60
DPM scansnelheid, twee
uitvoervakken, scannen in
grijswaarden en zwart-wit

100 vel ADF, MICRgegevensvastlegging,
scannen in kleur met 600 dpi

SU-RPL500 rolhouder

C33S045267 papierrollen,
Epson gekwalificeerde media

110 of 200 DPM
scansnelheid, een of twee
uitvoervakken, MSR, USBhub met twee poorten

–

110 of 200 DPM
scansnelheid, een of twee
uitvoervakken, MSR, USBhub met twee poorten

Afdrukbreedte k.bon/
kwitantie (mm)

Voeding

Gewicht kg (ongeveer)
Kleur

Bijzonderheden

Opties

ONZE INVLOED OP HET MILIEU
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Bespaar energie,
bespaar kosten
We begrijpen dat totale eigendomskosten, betrouwbaarheid en het milieu belangrijke
kwesties zijn voor veel van onze klanten die slimmer willen werken, hun verkooppunt
willen stroomlijnen en ervoor willen zorgen dat hun klanten blijven terugkomen. We
werken al meer dan 40 jaar nauw samen met retailers om er zeker van te zijn dat we
begrijpen wat u belangrijk vindt op uw verkooppunt. Maar we gaan nog verder. Op dit
moment zijn we hard bezig om van Epson´s printers voor retail- en horecabedrijven de
milieuvriendelijkste ter wereld te maken.

Lager stroomverbruik

Lagere papierkosten

-85 % -30 %
Verlaagt de kosten voor retailers
en verbetert onze groene imago.

Onze nieuwste Epson POSprinters bieden functies voor het
verkleinen van de bovenmarge en
automatische papierbesparing.

Gebruik onze
stroomverbruikscalculator om
te zien hoeveel u kunt besparen
www.epson.nl/ecopos,
www.epson.be/ecopos
Kleinere CO2-voetafdruk

-22 %
Onze printers voor de
retail hebben de kleinste
CO2-voetafdruk over de volledige
levensduur van het product.

Maak de overstap
Maak de overstap naar
inkjetprinters en zie zelf met
hoeveel uw milieu-impact kan
worden verminderd:
www.epson.nl/eco-saving,
www.epson.be/nl/eco-saving

GROOTSTE FABRIKANT
VAN POS-PRINTERS
IN EUROPA*
*Volgens de marktbeoordeling van IDC voor POS in West-Europa voor
het kalenderjaar 2015 heeft Epson zijn aandeel als marktleider in waarde
verhoogd van 38% naar 39%.

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_2NL_01/19

1. Cijfers uit het Fashion Retail-rapport van RetailWeek uit 2015
*Wereldwijd verkoopvolume, IDC.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken,
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Epson Europe gebeurt in licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.
Niet alle producten zijn in alle landen beschikbaar. Neem contact op met de Epson-vertegenwoordiger in uw regio of ga naar www.epson.nl voor meer informatie
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

