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Detaljhandelslandskapet utvecklas
Dagens återförsäljare inser i allt högre utsträckning
vikten av flera kanaler, detta då dessa ger kunderna
möjlighet och flexibilitet att handla på det sätt som
passar dem bäst – och att fritt växla mellan olika
kanaler när de själva vill.
Denna flerkanalsapproach håller på att leda till en
förändring i den roll som "traditionella" butiker för
byggmaterial spelar, detta genom att kunderna i
allt större utsträckning använder butikerna för att
rent fysiskt sondera bland produkter – för att sedan
återvända hem och läsa recensioner, jämföra priser
och, slutligen, genomföra sina köp på nätet.
Detaljhandelns statistik anger emellertid att 66 %1
av alla inköp fortfarande sker i fysiska butiker – vilket
innebär att den fysiska butiksupplevelsen är lika viktig
som alltid i fråga om att säkerställa kundlojaliteten.
Och det bästa sättet att förbättra denna upplevelse
är att använda teknik.

Påverka kundernas
inköpsbeteende

Utföra transaktioner
utanför kassan

Inom servicesektorn är också kundnöjdhet något man
i allt större utsträckning vinner genom teknik – genom
att använda den för att engagera på nya och innovativa
sätt. Detta kan ske i form av att ta emot beställningar
och genomföra betalningar vid bordet via en surfplatta,
eller genom att låta kunderna på ett enkelt sätt läsa
menyer och beställa via sina smartphones.
Något som är uppenbart inom såväl detaljhandelssom servicesektorn är att nyckeln ligger i att förbättra
kundupplevelsen – och att tekniken spelar en vital roll
i att möjliggöra detta. Och butiken är ett fundamentalt
område för utveckling eftersom den hjälper kunderna att
utnyttja personligt anpassade erbjudanden, produkter
och kampanjer.
Genom implementering av modern teknik i butiken kan
detaljhandeln göra följande:

Ge skräddarsydd
information och uppnå
en bättre kundservice

Skriva ut kvitton
på distans

Håll jämna steg med kunderna
Genom ett brett sortiment innovativa tekniker och produkter, utformade med syfte att förbättra i stort
sett alla detaljhandelsmiljöer, kan Epson hjälpa dig att hålla jämna steg med föränderliga kundvanor.
Våra intelligenta skrivare och terminaler hjälper dig att underhålla, ge mervärde och komfort, minska
väntetider och säkerställa att varje besök i din butik blir ihågkommet av rätt orsaker. Vi kan hjälpa
dig att få ut det mesta av allt som datormoln har att erbjuda, samt att utnyttja mobil teknik så att du
verkligen kan interagera med dina kunder.

Utnyttja din mobilitet

Förbättra flexibiliteten

–– Ge personalen de verktyg de behöver
genom att förse dem med produktoch lagerinformation nära till hands
och i realtid
–– Aktivera transaktioner från surfplattor
och mobila enheter
–– Identifiera och skriv ut kvitton från
närmaste butik med signalteknik

–– Maskinvara som är kompatibel med
ett stort antal programvarulösningar
–– Utnyttja Epsons omfattande community
för oberoende programvaruleverantörer
(ISV)
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Anpassa enkelt

–– Främja din verksamhet genom att välja
bland ett stort urval detaljhandelsspecifika
produkter och lösningar
–– Utformad för uppkopplade företag

–– Håll dig konkurrenskraftig och
uppdaterad i en detaljhandelsmiljö
som förändras allt mer, allt
snabbares
–– Integrera med datorstyrda
butiker, mobila och webbaserade
butikstjänster
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Ny teknik skapar nya möjligheter
TM-Intelligent-sortimentet har utformats för förändring, anpassning och skalning – vilket gör det till den
perfekta plattformen för att förverkliga en framtidens detaljhandelsvision redan idag. Med vårt TM-Intelligent-sortiment kan du:
Implementera praktiska avhämtningssystem

Aktivera webbaserade butikslösningar

Kunden beställer mat via nätet. Tjänsteleverantören skickar
beställningen till restaurangens TM-Intelligent-enhet, som skriver
ut beställning och kvitto.

Kunderna använder surfplattor för att få åtkomst till ett webbaserat
butiksprogram. TM-Intelligent skriver ut kvitton och aktiverar tillbehör
direkt via webbprogrammet.

Förenkla "click&collect"-lösningar
Kunden gör en beställning via nätet. Tjänsteleverantören skickar
beställningen till butikens TM-Intelligent-enhet, som skriver ut
beställning och kvitto.
Optimera assisterad shopping
Expediterna kan använda surfplattor i syfte att hämta
produktinformation och hjälpa kunderna att fatta beslut.
Säljtransaktioner avslutas genom att använda TM-Intelligent-,
TM-m(utformade för surfplattelösningar)- eller bärbara TM-P-skrivare.

Lägg till innehåll på traditionella kvitton
En webbaserad tjänsteleverantör använder TM-Intelligent för att
skicka tjänster som exempelvis kuponger och lojalitetspoäng direkt
till skrivaren.
Ta emot beställningar effektivt
Servispersonalens beställningar skickas via surfplattor till
TM-Intelligent, som skickar informationen vidare till köket och baren
för utförande.
Uppdatera rumsbetjäningen
Gästerna gör sina rumsbeställningar på nätet, och dessa skickas
sedan till en TM-Intelligent-enhet så att köks-/hotellpersonalen
kan utföra dem.

Ge en förstklassig service

SURFPLATTELÖSNINGAR
FÖR BUTIK
Mobilisera din personal och
förbättra kundupplevelsen
genom att lägga till
surfplattelösningen TM-m30
för butiker.

KOMPAKT SKRIVARE
När den integreras med en
mobil enhet, exempelvis en
surfplatta, är TM-T70II det
perfekta valet för en elegant
och utrymmesbesparande
lösning i receptionen.

BÄRBARA UTSKRIFTER
Ta betalt och skriv ut kvitton var
som helst i restaurangen med den
bärbara kvittoskrivaren TM-P20, och
förbättra på så sätt kundupplevelsen.

MER MENINGSFULLA
INTERAKTIONER
Öka kundinteraktion eftersom
de kan använda sina egna
smarta enheter till att bläddra
i menyer och beställa online.
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PÅLITLIGA UTSKRIFTER
TM-T20II är en pålitlig kvittoskrivare
med minimalt underhållsbehov som
är perfekt för upptagna kök. Den är
kompakt och kan placeras liggande
eller hängande på väggen.

PRISBELÖNTA RESULTAT
Epson’s WorkForce Pro-serie
med A4- och A3-skrivare
ger låga driftskostnader,
snabba utskriftshastigheter
och lågt underhåll för att öka
produktiviteten.

BACKOFFICE-DRIFT
Chefer kan använda mobila
enheter för att se intäktsdata
och antal transaktioner i realtid
från restaurangen och baren.
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MOBILA SÄLJARE

INTELLIGENTA LÖSNINGAR

Håll kunderna nöjda med en
snabbare, smidigare och mer
problemfri upplevelse, detta
eftersom personalen kan förflytta
sig i hela restaurangen och ta
emot beställningar via surfplatta.

Genom att använda TM-T88VIiHub kan du enkelt integrera
och styra en hel uppsättning
kringutrustning.

Öka effektiviteten i butiken

HÖG PRESTANDA

ETIKETTER OMEDELBART

Förkorta transaktionstider och eliminera
stopptider med TM-T88VI. Dess snabba
utskriftshastighet, höga driftsäkerhet och
prisvärda design gör skrivaren till den
perfekta kvittoskrivaren för din butik. Detta
gäller även vårt skatteskrivarsortiment med
kvittoutskrift och skattetekniskt minne.

Få dina produkter att synas med
färgetiketter av hög kvalitet som
fångar blicken och prislappar och
kvitton som skrivs ut på begäran.
ColorWorks-C3500 är perfekt för
specialsortiment, kampanjer och
transaktioner i elfte timmen.

MOBIL UTSKRIFT
Skapa spontana
shoppingupplevelser genom
att enkelt skriva ut kvitton från
en surfplatta med hjälp av
våra kompakta och eleganta
TM-m30-kvittoskrivare.
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SERVICEHASTIGHET
Få kvittoutskrifter och snabb
checkhantering med TMH6000IV. Dess kompakta format
gör att den enkelt passar in
i små butiksutrymmen.

NÅ FLER KUNDER
Öka intäkterna och
kundlojaliteten med TM-C710
färgskrivare för kuponger
och kvitton. Rikta in dig på
särskilda kunder och genomför
kampanjer och försäljning
mer effektivt.

1.6

9

Gör kampanjerna verkligt
slagkraftiga med vår SureColor
SC-T-serie. Skapa stora affischer
och skyltar i hög upplösning som
stärker ditt varumärke och ökar
försäljningen.

Epson’s WorkForce Pro-serie
med A4- och A3-skrivare
ger låga driftskostnader,
snabba utskriftshastigheter
och lågt underhåll för att öka
produktiviteten.
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SKRIV UT I FARTEN
TM-P60II Peeler är
perfekt för hyllkants- och
produktmärkning och utför
jobbet snabbt med stor
kapacitet för utskrifter som
sparar tid.

DRIFTSÄKERHET I NY TAPPNING
Vår hållbara, pålitliga och snabba
färgetikettskrivare ColorWorks
C7500 är perfekt för användning
i industriella miljöer – från att
skriva ut etiketter för kartonger till
hylletiketter för organisationssyften.

BUTIKSTERMINALER

Smart kontroll
Våra intelligenta butiksskrivare använder sig av många smarta fördelar i syfte att introducera ett
stort antal nya möjligheter – viket låter dig få full kontroll över din omgivning.
Du kan skriva ut direkt från mobila enheter och styra butikstillbehör lokalt eller via nätet.
Interaktiviteten i våra skrivare medger också riktad kommunikation med digitala displayer.
Dessutom backas all denna flexibilitet upp genom en kompakt design – i syfte att spara utrymme
på disken.

Kompakt
Spara plats på
butiksdisken med den
snygga, kompakta
designen i svart eller vitt

Styrning av
butikstillbehör
Styr butikstillbehör
lokalt eller via nätet

Skriv ut från mobila
enheter
Skriver ut kvitton direkt
från surfplattor och
andra smarta enheter

Interaktion
Möjliggör riktad
kommunikation med
digitala displayer

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88V-DT erbjuder butikerna stora kostnadsbesparingar
och är en fristående intelligent kvittoskrivare med integrerad
design (inbyggd processor). Detta minskar mängden hårdvara
som behövs samt minskar även energiförbrukningen,
underhållet och servicekostnaderna. Skrivarens
pappersbesparingsfunktion minskar kostnaderna ytterligare.

TM-T70II-DT har samma funktioner som TM-T88V-DT med
den extra fördelen av att den kan monteras under disken.
Användningen av mobila enheter har förenklats eftersom
den mobila enheten kommunicerar med skrivaren via en
webbläsare. Konfiguration, administration och hantering
av lokala enheter kan även det göras med fjärrstyrning.

TM-T88V-DT erbjuder full flexibilitet som gör att du kan köra lokala
program med interna datorfunktioner som kan användas för att
säkerhetskopiera butiksprogram och databaser.

Dess snabba utskriftshastigheter på upp till 250 mm/s sparar tid åt
dig, och utrymme sparas eftersom alla åtgärder utförs på skrivarens
framsida. En enda enhet med integrerad skrivare, processor och
hårddisk drar också betydligt mindre ström än traditionella system.

–– Kommunicerar direkt med mobila enheter utan att ytterligare dator
eller drivrutiner behövs, allt tack vare ePOS-teknik
–– Skapar en komplett butik, inklusive styrning av alla tillbehör, tack
vare den integrerade utformningen med intern processor, minne
och SSD
–– Minskar kostnader eftersom det blir färre enheter att underhålla
–– Eliminerar stopptid med en lokal säkerhetskopiering av data

–– Skriver ut direkt från HTML5-webbläsare
–– Möjliggör att olika program på olika mobila enheter kan dela data
med kommunikationsboxen, vår funktion för innehållshantering
–– Använder vår ePOS-teknik i syfte att styra butikstillbehör lokalt eller
via nätet
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Skapa en central POS-hubb med TM-T88VI. Integrera och styr
kringutrustning som t.ex. streckkodsscanners, skyltar och
surfplattor enkelt tack vare många anslutningsmöjligheter.

En toppmodern, surfplattebaserad butiksplattform och
kvittoskrivare som erbjuder anslutningsmöjlighet till nätet
och mobila enheter samt grundläggande tillbehörsstyrning.

TM-T88VI-iHub har utformats för att driva både traditionella,
datorstyrda butiker och de senaste surfplatte- och webbaserade
systemen samtidigt.

TM-T70-iHub fungerar som en plattform för surfplattebaserade
butikslösningar. Den kommunicerar med surfplattor och styr
grundläggande butikstillbehör som till exempel scanners och
tangentbord. Det är en mångsidig butiksplattform som inte
kräver ytterligare dator- eller butiksterminaler eller drivrutiner.
Pappersmatning framtill möjliggör att kvittoskrivaren monteras
under disk.

–– Flera anslutningsmöjligheter via kabel och Wi-Fi
–– Anslut en omfattande uppsättning kringutrustning
–– Mycket snabba utskriftshastigheter på upp till 350 mm/s
–– Skriver ut direkt från webbservern till valfri ansluten kvittoskrivare
–– Signalstöd för en förbättrad kunduppmärksamhet

–– Skriv ut kvitton och styr tillbehör direkt från webbläsare
–– Inga drivrutiner för installation och uppdatering
–– Använd mobila enheter för innehållshantering och andra verktyg

BUTIKSSKRIVARE

Snabbhet och enkelhet
Kunden har alltid rätt, och därför är service av första klass och en vinnande upplevelse
avgörande för att generera lönsamhet. Vi tillhandahåller teknik som är anpassad för
detaljhandel och servicetjänster, allt från snabbt genomförande av transaktioner till
minskad stopptid.

TM-T88VI
Skriv ut från mobila enheter

Den toppmoderna kvittoskrivaren TM-T88VI är byggd för
anpassning och utformad att fungera tillsammans med
traditionella datorbaserade butikssystem, webb- samt mobila
butikstjänster samtidigt – vilket hjälper till att framtidssäkra
ditt företag.
Enhetens förmåga att hjälpa företagen att utveckla effektiva nya sätt
att interagera med sina kunder gör den perfekt för butiker, barer
och restauranger. Den möjliggör även utforskning av webb- och
mobila lösningar – utan att förlora funktionerna hos ett traditionellt,
datorbaserat system.
Förutom flexibilitet ger TM-T88VI även en enastående prestanda,
med utskriftshastigheter på upp till 350 mm/sek samt en enastående
driftsäkerhet. En omvänd pappersmatningsfunktion hjälper dessutom
till att spara papper utan att detta påverkar prestandan, vilket sänker
driftskostnaderna och minskar pappersslöseriet.
–– Mycket snabba utskriftshastigheter på upp till 350 mm/s
–– Enhetens samexistensfunktion medger samtidig anslutning via dator,
mobila enheter och webben
–– Skriver ut direkt från webbservern till valfri ansluten kvittoskrivare
–– Skriver ut till närmast tillgängliga skrivare från alla mobila enheter
med signalstöd
–– Kompatibel med befintliga TM-T88V-drivrutiner och -program

Skriver ut direkt från
surfplattor och andra smarta
enheter
Kostnadseffektiv

omvänd
pappersmatningsfunktion
sparar pengar
Snabb

Utskriftshastighet på 350
mm/sekund
Styrning av butikstillbehör

Styr butikstillbehör lokalt eller
via webben
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TM-T88V

TM-T70II

Det här är vår mest ekonomiska och resurssnåla termiska
kvittoskrivare hittills. Denna flaggskeppsmodell är skapad
för att ge företag utskrifter med ännu högre prestanda utan
problem och till en mycket låg ägandekostnad.

Den här termiska butiksskrivaren i mellanklassnivå är
perfekt för restauranger, detaljhandeln och besöksnäringen.
Den är snabb och pålitlig och har en snygg och platsbesparande
design. Den är enkel att ansluta och integrera och kan
skriva ut direkt från en mobil enhet med normala eller
webbaserade applikationer.

Precis som föregångaren Epson TM-T88 kännetecknas denna
skrivare av innovation. Det är världens första butiksskrivaren
med grafik i gråskala.
Skrivaren är en riktig arbetshäst, med gångjärn i metall, stänkskydd
och en integrerad pappersskärare med kapacitet för 2 miljoner
skärningar. Epson TM-T88 har en genomsnittliga arbetscykel på
70 miljoner rader mellan stopp och ett skrivarhuvud med 50 % högre
kapacitet. With this level of reliability we are happy to offer a 4-year
commercial warranty.
–– Skriver ut snabbt - upp till 300 mm/sek
–– Minskar avfall genom automatisk pappersreduktion
–– Ger en enastående driftsäkerhet med MCBF på 70 miljoner rader
–– Möjliggör enkel installation och uppgradering
–– Erbjuder ett stort antal anslutningsmöjligheter
–– Erbjuder ett stort antal färger, inklusive isvitt, mörkgrått, vitt
eller svart

TM-T70II har ett brett utbud av anslutningsmöjligheter för maximal
flexibilitet i IT-infrastrukturen. T70II kan enkelt placeras under disken
tack vare en design med alla funktioner på framsidan, vilket innebär
att värdefullt diskutrymme kan upplåtas.
–– Snabb, pålitlig kvittoskrivare
–– En utrymmesbesparande design möjliggör att andra butikstillbehör
placeras ovanpå skrivaren, vilket gör den lämplig för
mPOS-tillämpningar
–– Komplett frontdrift möjliggör förvaring och drift under disk
–– Utskrifter i gråskala för att kunna lägga till förbättrade logotyper
och reklammeddelanden på kvitton
–– Pappersbesparande funktion för att automatiskt sänka
pappersförbrukningen

BUTIKSSKRIVARE
TM-m30
Vår surfplattebaserade butiksskrivare
TM-m30 är det perfekta valet för den
som vill gå över till ett surfplattebaserat
butikssystem som är både prisvärt och
enkelt att installera. Tack vare ePOS
kan TM-m30 enkelt kommunicera
med webbaserade program, och på så
sätt säkerställa att kvitton enkelt och
effektivt kan skrivas ut från valfri
mobil enhet.
Den smidiga, eleganta och kompakta
TM-m30 är en av världens minsta
butiksskrivare. Dess storlek betyder att
den kan placeras i princip överallt, vilket
gör den perfekt i alla detaljhandelsmiljöer,
i synnerhet dem med begränsat utrymme.
Skrivaren finns i svart och vitt, och kan
användas som en skrivare med åtkomst
ovanifrån eller framifrån.
Med ePOS kan du skriva ut direkt från
valfri smart enhet, och snabbt och
enkelt anpassa kvitton med loggor och
kampanjmeddelanden. Avancerad grafik
och streckkoder kan framställas snabbt
och enkelt genom högkvalitativ utskrift
med multipel gråskala.
Genom att använda omvänd
pappersmatning eller genom att skriva
ut logotypen när kvittot har skurits kan
du dessutom minska kvittolängden, vilket
kan sänka såväl papperskostnad som
pappersförbrukning med upp till 30%.
TM-m30
Kundskärm som tillval
Visa information på DM-D30displayen (tillval), som matchar
TM-m30:s moderna utformning
Surfplatteställ finns som tillval
Tillför surfplattefunktionalitet med
vårt praktiska ställ (tillval)
Utbytbara linser
Byt enkelt ut ett enda hölje i syfte
att kunna placera skrivaren såväl
horisontellt som vertikalt – vilket
möjliggör såväl matning framifrån
som ovanifrån

–– Smidig, kompakt och elegant design
–– Flexibel placering – placeras horisontellt
eller vertikalt
–– NFC- och QR-kodsynkronisering
–– ePOS möjliggör direktutskrifter från alla
mobila enheter utan att några drivrutiner
behöver installeras eller uppdateras
–– Utskriftshastighet på upp till 200 mm/sek
–– Högkvalitativa kvittoutskrifter
–– Flexibel drop-in-pappersmatning – via
matning antingen ovanifrån eller framifrån,
beroende på horisontell eller vertikal
konfiguration
–– Pappersbesparingsfunktioner
–– Kompatibel med den nya DM-D30displayen, för en lättintegrerad lösning
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TM-T20II

TM-U220

Epson TM-T20II är en prisvärd butiksskrivare för snabba
utskrifter och med kostnadseffektiva funktioner.

Dessa prisvärda och flexibla matrisskrivare är det självklara
valet för butiker, hotell- och restaurangkök, där hastighet och
driftsäkerhet är avgörande. Välj mellan standard D-modellen,
automatisk skärning B, eller en modell med inkluderad
loggutskrift.

Denna lättanvända modell är vår mest prisvärda butikskvittoskrivare
på marknaden. Dess utskriftshastigheten på 200 mm/sekund kan
spara tid och det konkurrenskraftiga priset och driftskostnaden
sparar pengar, vilket är perfekt när du har mycket kunder.
–– Automatisk pappersbesparande funktion sparar pengar
–– 	Tillförlitlig livslängd på 15 miljoner rader
–– 	Snabb utskriftshastighet på 200 mm/sekund
–– 	Genomsnittstid utan avbrott är 360 000 timmar
–– 	Flexibla anslutningsmöjligheter med två inbyggda gränssnitt
–– 	Program för kupongutskrift

TM-T20II
Kostnadseffektiv
Automatisk pappersbesparande
funktion sparar pengar
Pålitlig
Livslängd på
15 miljoner rader
Snabb
Utskriftshastighet på
200 mm/sekund

–– Utbytbart gränssnitt
–– Väggupphängningstillval för kök
–– Enkelt byte av papper och färgband
–– 58, 70 eller 76 mm pappersrulle

BUTIKSSKRIVARE
TM-U295

TM-U590

En otroligt kompakt och mångsidig kvittoskrivare.

Hotell, restauranger och banker har stor nytta av denna
skrivare för breda kreditkortskvitton med flera delar.

–– 	Mycket kompakt, effektiv kvittoskrivare
–– Flatbäddsdesign som passar utmärkt för check- och
kreditkortsattestering
–– 	Vertikal och horisontell utskrift på fyra utskriftsstorlekar
för att skriva ut var som helst på dokumentet

–	Matrisutskrift av checkar och fakturor
–	Fungerar med originaldokument och upp till fyra kopior
–	Pappersinmatningen sker snabbt och enkelt tack vare
flatbäddsdesign
–	Till och med större kvitton upp till 88 kolumner breda
kan enkelt behandlas

TM-U950

TM-H5000II

Denna skrivare är ett perfekt och mångsidigt alternativ
för upptagna butiksägare med kraftfulla POS–system.

Använd kvitton som ett affärsverktyg med denna termiska
matrisskrivare med avancerad grafik och dess beprövade
prestanda. Förbättra kontakten med kunden genom att
länka inköp, gruppera flera köp samt lägga till logotyper,
meddelanden och streckkoder.

–– Stöder en mängd olika utskriftsformat, inklusive kvitton,
loggar och kreditkortskvitton
–– Skriver ut originalkvitton och upp till fyra kopior
–– Matar papper enkelt och erbjuder automatisk pappersskärning
–– Erbjuder checkutskrifter och signering som tillval

–– Integrerar personlig marknadsföring i butiken
–– Erbjuder snabba, anpassningsbara matris- och termiska
utskrifter av breda kreditkortskvitton
–– Erbjuder en fantastisk driftsäkerhet
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TM-H6000IV

Breda pappersbanor och enkelt
utbyte av förbrukningsartiklar.

Unna ditt företag pålitlig checkhantering
och branschens snabbaste kvittºutskrifter
på upp till 300 mm/sek. Denna skrivare
tar driftsäkerhet till en helt ny nivå
med ytterst korrekt MICR som har en
igenkänningsgrad på drygt 99 %.
Erkänd som en av de mest tillförlitliga
och effektiva multifunktionsskrivarna på
detaljhandelsmarknaden för utskrift av kvitton,
fakturor och checkar i en enda kompakt
enhet. Den har också en mycket låg total
ägandekostnad.
Denna skrivare har nu en ännu bättre
energieffektivitet och reducerad
pappersåtgång som hjälper dig sänka
kostnaderna. Administratörer uppskattar den
nya möjligheten till fjärradministration, enklare
installation och två inbyggda gränssnitt.

–– Branschledande hybridskrivare
–– Snabbare kvittoutskrifter på upp till
300 mm/sek
–– Ytterst korrekt MICR på över 99 %
–– Pappersbesparingsfunktioner
–– Nätverksadministration och fjärrövervakning
–– Energieffektivitet med låg energiförbrukning
i beredskapsläget

LÖSNINGAR FÖR SKATTETEKNISKA BESTÄMMELSER

Juridiskt/efterlevnad
Skattelagar är lagar eller förordningar som reglerar certifiering, specifikation och
användning av skattetekniska enheter eller system som är godkända för ackumulering,
klassificering, registrering och spridning av information om försäljningstransaktioner.
Epson har många års erfarenhet av skatterelaterad teknik, lagstiftning och processer
och vi har ett nära samarbete med skattemyndigheterna i flera regioner. Eftersom vi
finns över hela världen garanterar detta att vi uppfyller kraven på skattespecifikationer.
Våra Epson TM-T800F och Epson TM-T900F-serier representerar Epsons kompetens
när det gäller utskrifter för skattetekniskt reglerade länder.

TM-T800F-serien

TM-T900F-serien

Epson TM-T800F-serien är utvecklad för att förenkla och
effektivisera skatterapporter och kvittoutskrifter så mycket
som möjligt. Hjälper handlare och servicefolk att spara tid
genom att snabbt skriva ut omfattande skatterapporter som
exempelvis Z-avslut. Specific models certified for fiscal use
in Italy and Poland (the version for Poland is the TM-T801FV
and the version for Italy is the FP-81II).

Epson TM-T900F-serien är utvecklad för att förenkla
och effektivisera skatterapporter och kvittoutskrifter
så mycket som möjligt med dess kraftfulla 400 MHz
skatteprocesser.
Förutom seriella och USB-gränssnitt ger Ethernetanslutning möjlighet till fjärrstyrning och generering av
rapporter. Specifika modeller har certifierats för fiskal
användning i Italien (versionen för Italien är FP-90III).

–– Upp till 10 års skatteinformation och upp till 20 000 PLU (product
look-ups; produktsökningar) kan sparas i skrivarens databas (20
000 PLU gäller endast för den italienska versionen)
–– Seriell, USB- eller Ethernet-anslutning (beroende på modell)
–– SD-kortplats för elektronisk logg (upp till 2 GB)

–– Integrerad automatskärare garanterar att kunderna
betjänas snabbt
–– Enda enhet som passar för skattekvitton, kreditfakturor
och skattefakturor
–– Fjärrkontroll och generering av finansiella rapporter
–– Kompatibel med XML-kommandon och behöver
inga drivrutiner

TM-T800F/TM-T900F-serien
Kraftfull
Kraftfull 400MHz-processor
för snabbt utfärdande av
finansiella rapporter och
skattehandlingar
Mångsidig
Skriv ut text, streckkoder
och grafik.
Maximal utskriftshastighet:
TM-T800F: 150mm/s
TM-T900F: 260 mm/s
Hög kapacitet Spara upp
till 10 års skattetekniska
uppgifter

Anslutningsmöjligheter
Styr EFTPOSbetalningsterminaler
Anslutning med kunddisplay
(DM-D310F)
Intelligenta funktioner
(endast utvalda modeller)
Inbyggd intelligens för direkt
kommunikation med webboch surfplatteprogram
Inbyggd SMTP-klient för
export av skattetekniska
rapporter via e-post
LAN-gränssnitt för
fjärrgenerering av
skattetekniska rapporter,
samt styrning och hantering
via distans
Möjlighet att köra
webbprogram för specifika
butiksfunktioner via dess
interna webbserver och
8 MB minne
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TM-T810F

TM-T86FII

TM-T810F är en av de senaste serierna med
termokvittoskrivare som ska byggas på Epsons nya
skattetekniska plattform. Integratorer kommer att finna
det lätt att utveckla kompatibla skivor eftersom TM-T810F
använder Epsons standardkommandouppsättning.

Effektiv och tillförlitlig kvittoskrivare med black marksensor. Finns för skatteteknisk användning i länder där
skattetekniska bestämmelser tillåter användning av
termopapper med black marks.

–– 	Klar att anpassas av integratorer
–– Enkel att anpassa eftersom den använder Epsons
standardkommandouppsättning
–– Byggd på Epsons nya skattetekniska plattform
–– Effektiv med en utskriftshastighet på upp till 150 mm/sek
–– Pålitlig, med en MTBF (genomsnittstid mellan skrivarstopp)
på 360 000 timmar

–– Black mark-sensor för förtryckta papper
–– Effektiv med en maximal utskriftshastighet på upp till 220 mm/sek
–– Pålitlig, med 360 000 timmars MTBF (genomsnittstid mellan
skrivarstopp)

BÄRBARA BUTIKSSKRIVARE

I farten
Dessa skrivare är snabba och effektiva och ger flexibilitet och underlättar
kundinteraktion med funktioner som sträcker sig från högkvalitativt
kvitto till direktutskrift av streckkoder från webbläsare på surfplattor
och mobila enheter.

TM-P60II Kvittoeller etikettskrivare

Epson TM-P60II är en kvitto-/
etikettskrivare som ger en enastående
enkel kvitto- och etikettutskriftslösning.
Dess intuitiva funktioner utnyttjar
trådlös handhållen, mobil
utskriftsteknik för att minska kötider,
ta emot beställningar och märka
hyllkanter och hjälpa till att serva
kunderna snabbt och effektivt.
Driftsäkerheten garanteras tack
vare enhetens robusta hölje, enkla
papperspåfyllning och långa batterilivslängd
på upp till 46 timmar i Bluetooth-läge (BT).
Upp till fyra batterier kan laddas samtidigt i
laddaren som finns som tillval.
–– Skriver ut direkt från webbläsare utan
drivrutiner
–– Omfattar automatskärare för en enkel och
bekväm drift
–– Erbjuder utskrifter med hög prestanda:
58 mm kvitton med upp till 100 mm/sekund
–– Ger en enastående batterilivslängd
–– Har en kompakt och robust design
–– Finns som TM-P60II Peeler-modell för
avancerad, stansad märkning

TM-P80

Vill du minska köerna och få fler
nöjda kunder hos ditt detaljhandelseller serviceföretag? I så fall är den
här portabla enheten det perfekta
valet. TM-P80 kan också skriva ut
streckkoder och 2D-symboler vilket
gör denna tillförlitliga produkt till ett
måste i detaljhandeln.
Om du behöver skriva ut kvitton med en
bredd på 80 mm är denna effektiva termiska
butiksskrivare idealisk, och den har en
praktisk bältesklämma för mobil användning.
TM-P80 har en automatisk funktion
för minskad pappersanvändning, som
automatiskt reducerar kvittots marginal och
längd med upp till 23 procent utan att ändra
vare sig information eller utskriftshastighet.
–– Skriver ut direkt från webbläsare
utan drivrutiner
–– Delivers industry-leading operational
battery life of up to 46 hours in BT mode
–– Har en kompakt och robust design
–– Skriver ut kvitton i upp till 100 mm/sekund
–– Inkluderar en automatisk
pappersbesparande funktion för att
sänka kostnaderna
–– Erbjuder en modell med automatskärare
för ännu enklare användning
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TM-P20
Den nya TM-P20 från Epson är en enkel,
lätt och pålitlig mobil utskriftslösning
som gör att detaljhandeln och
servicebranschen kan arbeta mer
effektivt och produktivt. Med hjälp av
Epsons unika inbyggda teknik ePOS
SDK* kan användare skriva ut direkt
från webbläsare utan att behöva
installera ytterligare drivrutiner.
Ytterligare nya funktioner som den
enkla inställningsfunktionen och
NFC eller streckkodssynkronisering
gör TM-P20 till en lättanvänd, mobil
utskriftslösning som på beställning
förbättrar kundupplevelse och service.

–– Liten och lätt 58 mm mobil kvittoskrivare
–– 	Enkel och intuitiv användning
–– 	Utskriftshastighet på upp till 100 mm/sek
–– Pålitlig och robust (IP-54 certifierad med
valfri mjuk väska)
–– Lång batterilivslängd på upp till 8 timmar
(BT) och 6 timmar (Wi-Fi)

TM-P20
Skriv ut från
mobila enheter
Direktutskrift av kvitton
från surfplattor och andra
smarta enheter
Förbättrade
funktioner
Enkel installation
i Wi-Fi-miljöer
och NFC eller
streckkodssynkronisering
för bekväm drift

*Butiksutskrifter kan endast göras i WLAN-läge

Hög prestanda
Snabba utskrifter på upp till
100 mm/sekund.
Pålitlig
Lång batterilivslängd
Kompakt
Kompakt och robust design

ETIKETT- OCH KUPONGSKRIVARE

Pålitlig och mångsidig
Från justerbara etiketter till hylletiketter – allt det här och mycket annat skapar du själv,
precis när du behöver det och för många olika media.

TM-T88IV ReStick
En specialversion av världens ledande
kvittoskrivare har utvecklats för att producera
justerbara etiketter som fastnar på nästan vilket
material som helst. Epson TM-T88IV ReStick
skriver ut individuella kvittoetiketter som bekvämt
kan flyttas utan att skada ytan. Denna unika
termoskrivare bidrar till att förbättra kundservice
och kommer att minska antalet fel i orderhantering
och undvika misstag vid märkning av anpassade
varor och individuella erbjudanden.
Denna innovativa produkt med en tålig och beprövad
konstruktion och design skriver ut och skär
termopapper på rulle i valfri storlek på beställning,
i hög hastighet och med hög driftsäkerhet.
–– Flexibla utskrifter, såväl på kvitton som på
ReStick-etikettpapper utan skyddsskikt
–– Ökad spillresistens
–– Snabb utskrift för grafik, streckkoder och text
–– Hög kvalitet och driftsäkerhet
–– Praktisk summer ingår som standard

Typiska ReStick-program
Epsons Liner-free ReStick etikettskrivare är en kostnadseffektiv
lösning för ett brett utbud av etikettprogram som används i
snabbmats-, hotell- och servicebranschen:

–– Undantagsetiketter
–– Väskmärkningsetiketter
–– Produktetiketter
–– Pizzakartongsetiketter
–– Etiketter för
smörgåsförpackningar
–– Specialetiketter för koppar
–– Etiketter för avhämtningsmat

–– Etiketter för bäst före-datum
–– Etiketter för leveranskvitton
–– Refrigerator labels
–– Etiketter för lagad mat
–– Etiketter för ingredienser
–– Etiketter för specialpriser
–– Etiketter för näringsinnehåll

TM-T88IV ReStick
Bekväm
Använder justerbara
Liner-free-etiketter med häfta

Pålitlig
Inkluderar ett 203 dpi-skrivhuvud
med hög upplösning
Mångsidig
Ger vertikala och horisontella
monteringsalternativ
Enkel att använda
Drop-in-funktionen gör det
enkelt att byta pappersrulle
Utrymmesbesparande
Gör att ett 80 mm kvitto eller
en ReStick-etikett kan skrivas
ut på 58 mm utrymme
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TM-L90 Utan skyddsskikt
Snabbmatsrestauranger, kaféer och coffee shops kan
förbättra noggrannheten och beställningskorrekthet med
Epson TM-L90 Liner-free. Företag kan skriva ut kvitton
med självhäftande baksida samtidigt som det är en pålitlig
metod för märkning av kundbeställningar som ser till att
de är korrekta.
– Bättre orderexakthet i QSR
– Fungerar med vanligt och självhäftande papper
– Automatisk reducering av övre marginal
– Kompatibel med 40, 58 och 80 mm pappersbredd
– Ger energieffektivitet;
– Inkluderar tre olika monteringslägen

Epson TM-L90 und TM-L90
Peeler
Förbättra ditt företag med denna snabba och kompakta
skrivare som producerar högkvalitativa permanenta etiketter
och kvitton. Välj mellan en mängd olika papperstyper,
såsom självhäftande, termoetiketter, kvitton och biljetter.
Peeler-versionen har en speciell funktion där den tar av
skyddsfilmen på etiketterna åt dig, vilket är perfekt i miljöer
där man bär handskar.
–– Skriver ut upp till 150 mm/sek vid 203 × 203 dpi
–– Låter dig designa anpassade etiketter snabbt och enkelt
–– Erbjuder enkla byten av pappersrulle
–– Erbjuder en utmärkt driftsäkerhet med MCBF på 70 miljoner rader
–– Finns även som Peeler-modell (avskiljare)
–– Inkluderar en version med 58 mm bredd (erhålles separat)

ETIKETT- OCH KUPONGSKRIVARE

Utskrifter vid behov
Framställ livfulla, högkvalitativa etiketter, märkningar och biljetter med vårt sortiment
av lättanvända och pålitliga produkter.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Använd Epson Colorworks C3500
för högklassiga färgutskrifter i form
av etiketter, märklappar och kvitton
när du behöver dem. Skrivaren har
utformats för att vara lätt att använda.
Genom att skriva ut färgrika etiketter
och hylletiketter vid behov kommer ditt
företag att spara både tid och pengar.

Epsons ColorWorks C7500-serie är
etikettskrivaren för företagsinterna,
industriella etiketter på begäran som
revolutionerar snabba, driftsäkra och
kostnadseffektiva utskrifter. Du kan
förlita dig på att få perfekta färgetiketter
som ser fantastiska ut, som för fram
ditt budskap på ett tydligt sätt och som
håller under lång tid.

Skriv ut etiketter, lappar och biljetter
i fullfärg med en skrivare som är
kompakt och snabb nog för att
kunna användas som en prisvärd
bordsskrivare, men robust och
enkel att använda och underhålla
för att utan problem passa in i
företagsmiljöer.

–– Bläckstråleutskrift i fyrfärg med hög
kvalitet (CMYK DURABrite pigmenterat
bläck)
–– Lättanvänd, med enkla funktioner
–– Med separata bläckpatroner sparar du
pengar eftersom du bara behöver byta
den färg som tagit slut
–– Integrerad automatisk skärare
–– Programvara för enkel installation
medföljer
–– Uppfyller BS5609-certifieringen

–– Utmärkt driftsäkerhet och hållbarhet, med
en garanti som omfattar skrivhuvudet och
alla andra delar, för en komplett trygghet
–– Utskriftskvalitet; upp till 300 mm per
sekund
–– Kontinuerlig utskriftsperfektion med
minimala ingrepp tack vare funktioner
för självunderhåll
–– Problemfri och enkel integrering
med valfritt operativsystem och alla
programvaror
–– Hållbara utskrifter som tål vatten, inte
smetar och är ljusbeständiga
–– Skriver ut på en stor mängd olika media,
inklusive matt och blankt papper

–– Bekväm trefärgspatron för enkelt utbyte
–– Enkel fronthantering och kompakt
storlek för placering under disk
–– 	Minskad miljöpåverkan med
vattenbaserade bläck och låg
energiförbrukning
–– 	Inbyggd automatskärare - prisvärd och
pålitlig

ColorWorks C3500
Robust
Hållbara pigmenterade
bläck som inte smetar och är
vattentåliga och ljusbeständiga
Snabb
Skriv ut upp till 1 000 etiketter
per timme
Vidvinkel
skriv ut på media med bredd
på mellan 30 mm och 112 mm
Grön
Använd mindre energi vid
utskrifter och i standby
Enkel hantering:
Ta kontrollen genom central
administration
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TM-L500A Biljettskrivare
Snabba och flexibla utskrifter för
inträdesbiljetter och etiketter med
Epson TM-L500A biljettskrivare som
fungerar ihop med en mängd olika
papperstyper.
Epson TM-L500A biljettskrivare med sina
höga utskriftshastigheter på upp till 250 mm/
sekund hjälper dig att korta biljettköerna och
fungerar med många olika papperstyper,
inklusive tjocka media för högkvalitativa
utskrifter med både text och grafik.

–– Fungerar med en mängd olika
papperstyper
–– Gör det enkelt för dig att byta papperstyp
med avkänningssensorer
–– Erbjuder utskriftshastigheter på upp till
250 mm/sek. Använd med valfri rullhållare
eller enkel fanfold-inlaga från baksidan

Enkel papperspåfyllning.

Spara diskutrymme eller montera i automater
tack vare dess kompakta storlek.

TM-C710
Epson TM-C710 är en skrivare
som skriver ut högkvalitativa
kuponger i fullfärg för effektiva
marknadsföringskampanjer mot
kunder i butiken. Den gör att du kan
öka omsättningen och kundlojaliteten
med kupongkampanjer i fullfärg.
Genom att skriva ut färgkuponger på
begäran vid själva transaktionstillfället
kan du med TM-C710 nå kunderna
bättre med riktade kampanjer och
specialerbjudanden.

–– Kuponger i färg och av hög kvalitet
–– Stora volymer av kupongutskrifter
–– Snabb och effektiv. Den kan skriva
ut en 20 cm kupong på 2 sekunder
–– Det ringa formatet sparar plats
vid kassan
–– Bläckpatroner med hög kapacitet
använder varenda bläckdroppe

Den fantastiska kupongkvaliteten från
TM-C710 utgör ett kraftfullt direkt
marknadsföringsverktyg som ger en mer
effektiv kommunikation med kunderna.

Öka potentialen att vinna nya kunder och
generera en ökad handel i butiken med
målinriktade reklamkuponger.

KUNDDISPLAYER

Tydlig kommunikation
Förbättra din kundkommunikation avsevärt med Epsons utbud av kompakta,
justerbara och pålitliga kunddisplayer. Våra displayer är mycket mer än
bara en display som visar priset. Grafik med hög upplösning och upp till
8 rader av rullande text ger ditt företag bästa möjliga synlighet och
tydligast möjliga information.

DM-D110
Maximera enkelhet och tydlighet i dina kundkontakter med denna tydliga och
lättlästa display, som är perfekt för restauranger och specialbutiker. För extra
flexibilitet kan den också anpassas för panel- och höjdjustering – och den stöder
även två gränssnitt via seriell anslutning eller USB-anslutning.
–– Dataöverföringsdisplay med hög hastighet
–– Flashminne och omfattande typsnittssurval
–– Panel- och höjdjustering som tillval
–– Finns i fyra färger som matchar tillhörande skrivare

DM-D210
Få tydlig kontakt med kunden med denna stora, vidvinkelsdisplay med hög
upplösning. Displayen är tydlig och lättläst med 20 kolumner och 2 rader och
är fullt justerbar för att passa tillgänglig yta och layout. Vidare stöder displayen
också två gränssnitt via seriell anslutning eller USB-anslutning.
–– Flexibel justering upp/ner vänster/höger
–– Flashminne och omfattande typsnittsurval

DM-D30
Visa allt med stil på nya DM-D30. Den finns i samma färg som TM-m30-skrivaren
och passar dessutom perfekt ovanpå densamma – DM-D30 kan därför integreras
sömlöst i din butiksmiljö. DM-D30 är också kompatibel med TM-T88VI.
–– Elegant och modern design
–– Flexibla placeringsalternativ

CHECKSKANNRAR
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Exakt skanning
Korrekthet, prestanda, pålitlighet, säkerhet, enkel att använda.
Epsons checkskannrar ger alla dessa fördelar genom innovativ
utskrift- och skanningsteknik. Checkskanning gör det enkelt att
implementera elektronisk checkinläsning – både för detaljhandeln
och finansorganisationer.

TM-S9000MJ
Kombinera dubbelsidig färgskanning,
signering och kvittoutskrifter i en enda,
kompakt enhet. Sätter nya normer när
det gäller exakthet med ett högt MICRigenkänningsvärde på över 99,9 %, med
automatisk skevhetskorrigering och
filtrering av bakgrundsbrus.

–– Ger dubbelsidig skanning i helfärg på upp
till 200 dpm
–– Med bred utskriftsyta för signering: skriver
ut upp till 16 rader
–– Inkluderar ASF för upp till 100 dokument
–– Skannar ID-kort med foto
–– Erbjuder tillval som inkluderar 1 eller
2 utmatningsfack, MSR-läsare och
USB-hubb
–– Stödjer TWAIN-skanning

TM-S1000

TM-S2000MJ

Lägg till driftsäkerhet och innovation till mycket viktig
skanning för finans- och företagsmarknader. Få den högsta
MICR-precisionen som finns för skrivbordsskannrar och gör
processen snabb, enkel och med kvalitet av världsklass.

Kombinerar dubbelsidig färgskanning samt bläckutskrift för
signering i en enda enhet för effektiv hantering av checkar,
kuponger och lösa ark.

–– Högprecis check- och dokumentskanning i gråskala eller svartvitt
–– Enkel automatisk pappersmatning och 2 fack

–– Ger dubbelsidig skanning i helfärg på upp till 200 dpm
–– Med bred utskriftsyta för signering: skriv ut upp till 16 rader
–– Med ASF för upp till 100 dokument
–– Skannar ID-kort med foto
–– Stödjer TWAIN-skanning
–– Ger ett högt MICR-igenkänningsvärde på 99,9 % eller mer
–– 1 eller 2 utmatningsfack kan väljas
–– Med MSR-läsare och USB-hubb som tillval
–– Inkluderar en UV-version som erhålles separat

EXTRA PRODUKTER

Förbättra kundupplevelsen
Du har lagt ned mycket jobb på att skapa varumärket. Gå nu vidare. Locka kunderna
med klatschiga, väl synliga färger, anslående skyltar och tjänster med mervärde.
En karakteristisk miljö som fångar varumärket och tydligt skiljer ut dig på marknaden är ett
utmärkt sätt att fånga kundernas uppmärksamhet. Epsons teknik är designad så att ditt
budskap ska kunna förmedlas överallt. Från skyltning till kassa. Låt Epson fånga kundernas
uppmärksamhet på ett helt nytt sätt.

SureColor-serien

WorkForce Pro-serien

Gör dina kampanjer verkligt slagkraftiga med våra SureColor
SC-T- och SC-S-serier. Skapa stora affischer och skyltar i hög
upplösning som stärker ditt varumärke och ökar försäljningen.

Epson’s WorkForce Pro-serie med A4- och A3-skrivare ger
låga driftskostnader, snabba utskriftshastigheter och lågt
underhåll för att öka produktiviteten. Skriv ut upp till 75 000
sidor utan att byta bläck och få störningsfria utskrifter med
WorkForce Pro RIPS.

Modellen som visas är WF-5690DWF (A4).

Installationsprojektorer

LabelWorks

Engagera kunderna och gjut liv i din visuella marknadsföring
genom dynamiska skyltningar och digitala skyltar i liggande
eller stående format inne i butiken.

Denna lilla men kraftfulla handhålla etikettskrivare är perfekt
för lagerhantering, produktidentifiering, arkivering och
namnbrickor. Den kan till och med skriva ut på satinband och
ge butiken en personlig touch.
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”Vi är övertygade om
lösningarnas kvalitet och
känner oss helt trygga med
Epsons produkter.”

Epson CoverPlus

Stephan Bittner, delägare i restaurangen Alitalia i Hamburg

Denna valfria, extra garanti förlänger din sinnesfrid under
tre år från inköpsdatumet. Epson CoverPlus ger möjlighet
att förlänga och förbättra den standardgaranti som medföljer
produkten för att ge ytterligare skydd om produkten går
sönder. Epson CoverPlus förlängda garantipaket måste
köpas inom 90 dagar från dagen då originalprodukten
köptes för att gälla.

Företagsskannrar

Färgetikettskrivare

Våra snabba, dubbelsidiga, arkmatade scanners och
flatbäddsscanners hjälper dig att hålla dina konfidentiella
data säkra – genom att låta dig skanna dokument direkt
till det lagringssystem du föredrar, eller till och med till
lösenordsskyddade PDF-filer.

Få dina produkter att synas med färgetiketter av hög kvalitet
som fångar blicken och prislappar som skrivs ut på begäran.
Perfekt för specialsortiment, egna etiketterade produkter,
kampanjer och transaktioner i elfte timmen.

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Namn

Färg

Produktkod

Huvudenhet

Namn

Färg

Produktkod

Huvudenhet

ERC38B
ERC38BR

Svart
Svart/röd

C43S015374
C43S015376

TM-U220
TM-U230

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

Blå
Grön
Röd

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Svart

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Svart

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Svart

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Svart

C33S020411

TM-C100
gråskala

ERC32B

Svart

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

3-färgs

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

SJIC20P(K)

Svart

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

SJIC25P

4-färgs

C33S020591

TM-C710

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

Svart
Cyan
Magenta
Gul
Underhållspaket

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

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

Svart
Cyan
Magenta
Gul
Underhållspaket

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

ERC43B

Svart

C43S015461

TM-H6000IV
signera/skriv ut

EFC-01

Svart

A43S020461

TM-S1000

SJIC18(K)

Svart

C33S020484

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

SJIC6(K)

Svart

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

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

Svart
Cyan
Magenta
Gul
Underhållspaket

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

KVALIFICERADE MEDIA
Namn

Typ

Storlek

Huvudenhet

PE Matte-etikettrulle

Etikettpapper för bläckstråleskrivare

Olika storlekar

ColorWorks C3500-/C3400-/C7500-serierna

High Gloss-etikettrulle

Etikettpapper för bläckstråleskrivare

Olika storlekar

ColorWorks C3500-/C3400-/C7500Gserierna

Premium matte-etikettrulle

Etikettpapper för bläckstråleskrivare

Olika storlekar

ColorWorks C3500-/C3400-/C7500-serierna

Premium matte-etikettrulle

Etikettpapper för bläckstråleskrivare

80, 102 mm

ColorWorks C3500-/C3400-serierna

Epson ReStick kontinuerlig pappersrulle

ReStick termiskt papper

58, 80 mm

T88IV ReStick

Epson kontinuerlig kupongpappersrulle

Kupongpapper för bläckstråleskrivare

58 mm

C710/C610

BOPP Satin Gloss-etikett

Etikettpapper för bläckstråleskrivare

Olika storlekar

ColorWorks C7500/C7500G

BOPP High Gloss Label Roll

Etikettpapper för bläckstråleskrivare

Olika storlekar

ColorWorks C7500/C7500G

GRÄNSSNITT
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Produkt

Typ

Kod

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

Förbered dig för framtiden med Epsons UIB-koncept med
utbytbara gränssnitt. För att se vilka av våra skrivare som
redan är utrustade, gå till sidorna 34-38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALLELL

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+HUB+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

USBSTRÖMFÖRSÖRJD

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

USBSTRÖMFÖRSÖRJD

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB + RS - 232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB + RS - 232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

TRÅDLÖST
NÄTVERK

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bild

Beskrivning
UB-S01 = seriell standard RS-232
UB-S09 = seriellt upp till 115,2 kb/s, med DM-D-port
UB-P02II = Dubbelriktad parallell höghastighet
UB-U01III = USB 1.1, med hubb, med DM-D-port
UB-U02III = USB 1.1, utan hubb, med DM-D-port
UB-U03II = USB 1.1, utan hubb, utan DM-D-port

UB-U04 = USB strömförsörjd, utan hubb, utan DM-D-port
UB-U05 = höghastighets-USB, utan hubb, utan DM-D-port
UB-U06 = höghastighets-USB med strömförsörjning, utan hubb, utan DM-D-port
UB-U19 = Kombo USB + RS-232 för T88/T70
UB-U09 = Kombo USB + RS-232
UB-E04 = 10/100 BASE T ETHERNET
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 som tillval
Epson PS-180 är en switchande strömadapter. Kan spara energi genom att
minska energiförlusten och kan användas med de flesta spänningstal i världen
med sin universalkontakt.
Ingång

Utskrifter

Uttag

100 till 240 V AC

24 VDC, 2,0A

3-stiftskontakt

Säkerhetsstandard
UL
•

CSA
•

TUV
•

SPECIFIKATIONER för BUTIKSTERMINAL
Intelligenta terminaler

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Kvittoskrivare

Direkt termisk 180 × 180 dpi

Direkt termisk 180 × 180 dpi

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

Direkt termisk 180 × 180 dpi

Kvittoskrivare

—

—

—

—

Loggutskrift

—

—

—

—

Etikettskrivare

—

—

—

—

Streckkodsutskrifter

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Utbytbart gränssnitt

—

—

—

—

Standardgränssnitt

USB × 6, RS-232, Ethernet,
VGA, ljud (3,5 mm minitele),
Display port

USB × 6, RS-232, Ethernet,
VGA, ljud (3,5 mm minitele),
Display port

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

USB × 4, RS-232,
Ethernet, SD

Gränssnittstillval

IEEE802.11b/g/n (dongle)

IEEE802.11b/g/n (dongle)

Wi-Fi dongle can be connected to
USB port

IEEE802.11b/g/n

DM-D-anslutning

DM-D-anslutning via USB

DM-D-anslutning via USB

DM-D kan anslutas till USB-port

DM-D-anslutning via USB

DKD-anslutning

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatskärare

Ja

Ja

Ja

Ja

Kopior

—

—

—

—

Epson band, Epson
bläck, kvalificerat
Epson-papper

—

—

—

—

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

83

83

83

83

72/52,5

72/—

72,25/50,8

72/—

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

56/42

56/42

56/42

56/42

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

—

—

—

—

300 mm/s

250 mm/s

350 mm/s

170 mm/s (54 rader per sekund)

Utskriftshastighet för
kreditkortskvitto

—

—

—

—

Mått i mm (B × D × H)

145 × 279 × 183 (inkl. kabelhölje)

172 × 290 × 114 (inkl. kabelhölje)

145 x 195 x 148

125 × 195 × 144

Nätadapter T medföljer

Nätadapter T medföljer

Medföljer

Nätadapter RA medföljer

3,2

2,8

1,8

1,8

Svart, vitt

Svart, vitt

Svart, vitt

Svart

Specialiteter

XML WEB-kommandon,
Intel Atom-processor inuti,
Windows Embed,
POSReady, gråskaleutskrift

XML WEB-kommandon,
Intel Atom-processor inuti,
Windows Embed, POSReady,
gråskaleutskrift

Direktutskrift via XML-webbserver,
signalstöd, närfältskommunikation,
gråskaleutskrift,
pappersbesparingsfunktion,
58 mm avståndshållare medföljer

XML WEB-kommandon,
fullständig framsidesdrift,
stänkskyddat hölje

Tillval

DM-D110 (specialversion),
OT-WL01 Wlan USB-minne

OT-WL01 Wlan USB-minne

58 mm avståndshållare ingår,
OT-BZ20 extern summer,
OT-WL01 Wlan USB-minne

OT-CC70 baksidesskydd,
OT-WL01 Wlan USB-minne

Rullpappersbredd
+/-0,5 mm
Pappersrullens
diameter (mm)
Utskriftsbredd
för kvitto/
kreditkortskvitto (mm)

Utskriftshastighet
för kvitto

Strömförsörjning
Vikt kg (ungefärlig)
Färg

SPECIFIKATIONER FÖR BUTIKSSKRIVARE
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Kvittoskrivare

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Kvittoskrivare

Thermal direct
180×180dpi (203dpi
compatible mode

Direkt termisk
180 × 180 dpi

Direkt termisk 180
× 180 dpi

Direkt termisk
203 × 203 dpi

matrisskrivare med
9 nålar

Direkt termisk
203 × 203 dpi

Kvittoskrivare

—

—

—

—

—

—

Loggutskrift

—

—

—

—

Endast A-modellen

—

Etikettskrivare

—

—

—

—

—

—

Streckkodsutskrifter

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

—

Ja, inkl. 2D-kod

Utbytbart gränssnitt

Ja

Ja

Ja

—

Ja

—

Standardgränssnitt

Ethernet, USB och UIB
eller Ethernet, USB och
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 och USB eller
Ethernet, BT och USB

Gränssnittstillval

Wi-Fi dongle can
be connected to USB
port

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

Wi-Fi dongle can be
connected to USB port

DM-D-anslutning

DM-D kan anslutas
till USB-port

Endast tillval UB-S09

Endast tillval
UB-S09

—

Endast tillval
UB-S09

DM-D kan anslutas
till USB-port

DKD-anslutning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatskärare

Ja

Ja

Ja

Ja

A, B-modellen

Ja

Kopior

—

—

—

—

1 logg (endast
A-modellen)

—

Epson band, Epson
bläck, kvalificerat
Epson-papper

—

—

—

—

ERC-38 svart
eller röd

—

79,5/57,5

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

76/69,5/58,5

79,5/57,5

83

83

83

83

83

83

72.25/50.8

72/52,5

72/—

72/52,5

63/57/47

72/52,5

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

—

—

—

—

—

—

350 mm/s

300 mm/s

250 mm/s

200 mm/s

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

200 mm/s

Utskriftshastighet för
kreditkortskvitto

—

—

—

—

—

—

Mått i 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

Medföljer

PS-180 medföljer (tillval)

PS-180 medföljer
(tillval)

PS-180 medföljer

Nätadapter C
medföljer

Medföljer

1,6

1,6

1,7

1,7

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

1,3

Svart, vitt

ECW, EDG, svart, vitt

ECW, EDG, svart,
vitt

EDG

ECW, EDG

Black,white

Drivrutin-CD,
avståndshållare,
IF-kabel, väggfäste,
pappersbesparingsfunktion, kan monteras
vertikalt

Logg på 2-plypapper (A), sensor
för kvittoslut (A och
B) skatteversion är
tillgänglig i vissa
länder

Utbytbara lock för
användning ovanifrån
eller framifrån, NFC, pappersbesparingsfunktion,
58 mm avståndshållare
medföljer

OT-BZ20 extern summer

WH-10 väggfäste
(endast B/D)

Väggfäste för
WH-30,surfplatteställ,
OT-CC30anslutningsskydd

Rullpappersbredd
+/-0,5 mm
Pappersrullens
diameter (mm)
Utskriftsbredd
för kvitto/
kreditkortskvitto (mm)

Utskriftshastighet
för kvitto

Strömförsörjning
Vikt kg (ungefärlig)
Färg

Specialiteter

Tillval

Direct Printserver, signalstöd,
närfältskommunikation,
gråskaleutskrift, pappersbesparingsfunktion,
58 mm avståndshållare
medföljer

WH-10 väggfäste, OTBX88VI PS-skydd, OTBZ20 extern summer

Fullständig
Gråskaleutskrift, pappersframsidesdrift,
besparingsfunktion, 58 mm
stänkskyddat
avståndshållare medföljer,
hölje, skatteteknisk
skatteversion är tillgänglig
version finns i vissa
i vissa länder
länder

WH-10 väggfäste,
OT-BX88V PS-skydd,
OT-BZ20 extern summer

OT-CC70
baksidesskydd,
summermodell
finns tillgänglig

SPECIFIKATIONER FÖR BUTIKS- OCH KVITTOSKRIVARE
Kvittoskrivare

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Kvittoskrivare

matrisskrivare med 9 nålar

Direkt termisk 180 × 180 dpi

Direkt termisk 180 × 180 dpiw

matrisskrivare med 9 nålar

Kvittoskrivare

matrisskrivare med 9 nålar

matrisskrivare med 9 nålar

matrisskrivare med 9 nålar

matrisskrivare med 9 nålar

Loggutskrift

matrisskrivare med 9 nålar

—

—

matrisskrivare med 9 nålar

Etikettskrivare

—

—

—

—

Streckkodsutskrifter

—

Ja

Ja, inkl. 2D-kod

—

Utbytbart gränssnitt

—

Ja

Ja

Ja

Standardgränssnitt

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

Gränssnittstillval

—

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-anslutning

Serienummer: ja

Serienummer: ja

Serienummer: ja

Serienummer: ja

DKD-anslutning

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatskärare

Ja

Ja

Ja

Ja (fabriksinställning)

1 orig. + 4 kopior

1 orig. + 4 kopior

1 orig. + 3 kopior

1 orig. + 3 kopior

ERC-31 svart

ERC-31 svart

ERC-32 svart, (ERC-43 svart för att
signera/skriva ut)

ERC-32 svart

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

83

83

83

83 (single-ply upp till 89)

Utskriftsbredd för kvitto/
kreditkortskvitto (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

CPL kvitto (typsnitt B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

CPL kvitto (typsnitt B/A)

88/66

88/66

60 / 45 (EP:40)

60/45

Utskriftshastighet för kvitto

311/233 tecken/sek.

120 mm/s (37,7 lps)

300 mm/s

5,14 rader/sek.

Utskriftshastighet för
kreditkortskvitto

311/233 tecken/sek.

311/233 tecken/sek.

5,7 rader/sek.

5,14 rader/sek.

Mått i mm (B × D × H)

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201
(inkl. förlängningsbord)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

PS-180 medföljer (tillval)

PS-180 medföljer (tillval)

PS-180 medföljer (tillval)

PS-180 medföljer (tillval)

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Vissa produkter kanske inte finns
i alla länder

Hållare för kunddisplay,
skatteversion finns i vissa länder

Gråskaleutskrifter,
pappersbesparande funktion, IF
design award 2012

Logg på 2-ply-papper, 8 raders
validering

Logglås

Förlängningsbord

MICR, signera, validering, PG-58II
pappersguide, TA-6000II-bilaga,
DRP-6000 DM-bilaga

—

Kopior
Epson band, Epson bläck,
kvalificerat Epson-papper
Rullpappersbredd
+/-0,5 mm
Pappersrullens
diameter (mm)

Strömförsörjning
Vikt kg (ungefärlig)
Färg

Specialiteter

Tillval

SPECIFIKATIONER FÖR SKATTESKRIVARE OCH MOBILA BUTIKSSKRIVARE
Kvittoskrivare
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Skattetekniska kvittoskrivare

TM-U295

TM-U590

TM-T800 Series
TM-T900 Series

TM-T810F

TM-T86FII

Kvittoskrivare

—

—

Direkt termisk 203 × 203 dpi

Direkt termisk 203 × 203 dpi

Direkt termisk 180 × 180 dpi

Kvittoskrivare

matrisskrivare med
7 nålar

matrisskrivare med
9 nålar

—

—

—

Loggutskrift

—

—

—

—

—

Etikettskrivare

—

—

—

—

—

Streckkodsutskrifter

—

—

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Utbytbart gränssnitt

—

Ja

—

Ej tillämpligt

Ja

Standardgränssnitt

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (båda serier),
Ethernet

Ej tillämpligt

RS-232, USB

Gränssnittstillval

—

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

—

Ej tillämpligt

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

DM-D-anslutning

—

Serienummer: ja

Ja

Ej tillämpligt

—

DKD-anslutning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatskärare

—

—

Ja

Ja

Ja

1 orig. + 2 kopior

1 orig. + 4 kopior

—

—

—

ERC-27 svart

ERC-31 svart

—

—

—

Rullpappersbredd
+/-0,5 mm

—

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Pappersrullens
diameter (mm)

—

—

83

83

83

Utskriftsbredd för kvitto/
kreditkortskvitto (mm)

65

135

72,1/52,6

72,1/52,6

72

CPL kvitto (typsnitt B/A)

—

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

CPL kvitto (typsnitt B/A)

42/35

88/66

—

—

—

—

—

150 mms/260 mm/s

150 mm/s

200 mm/s

Utskriftshastighet för
kreditkortskvitto

2,1 rader per sekund

311/233 tecken/sek.

—

–

—

Mått i mm (B × D × H)

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

Nätadapter medföljer

PS-180

PS-180 (standard)

Kopior
Epson band, Epson bläck,
kvalificerat Epson-papper

Utskriftshastighet för kvitto

Strömförsörjning
Vikt kg (ungefärlig)
Färg

Specialiteter

Tillval

PS-180 medföljer (tillval) PS-180 medföljer (tillval)
1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Flatbäddsutskrift av
kreditkortskvitton
i fyra riktningar

Flatbädd

Finns endast i länder
med motsvarande
skattetekniska
bestämmelser för
butiker via Epson eller
lokala partners

Finns endast i länder
med motsvarande
skattetekniska
bestämmelser för
butiker via Epson eller
lokala partners

Finns endast i länder
med motsvarande
skattetekniska
bestämmelser för
butiker via Epson eller
lokala partners

—

Förlängningsbord

Anslutningsskydd,
PG-800 avståndshållare
för papper

—

WH-10 väggfäste,
OT-BX88V,
PS-skydd

BÄRBAR SPECIFIKATIONER FÖR KVITTO- OCH ETIKETTSKRIVARE
Bärbara kvittoskrivare

Bärbar etikettskrivare

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Kvittoskrivare

Direkt termisk 203 × 203 dpi

Direkt termisk 203 × 203 dpi

Direkt termisk 203 × 203 dpi

Direkt termisk 203 × 203 dpi

Kvittoutskrift

—

—

—

—

Loggutskrift

—

—

—

—

Etikettskrivare

—

Ja, oändliga

—

Ja, oändliga + stansa

Streckkodsutskrifter

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Utbytbart gränssnitt

—

—

—

—

Standardgränssnitt

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

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

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

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

Gränssnittstillval

—

—

—

—

DM-D-anslutning

—

—

—

—

DKD-anslutning

—

—

—

—

Automatskärare

—

Ja

Ja (fabriksinställning)

—

Kopior

—

—

—

—

Epson band,
Epson bläck,
kvalificerat
Epson-papper

—

—

—

—

Rullpappersbredd
+/-0,5 mm

57,5

59,5 eller 57,5

79,5

59,5 eller 57,5

Pappersrullens
diameter (mm)

40,4

51

51

51

Utskriftsbredd för kvitto/
kreditkortskvitto (mm)

48

54 eller 52,5

72 eller 68,3

54 eller 52,5

CPL kvitto (typsnitt B/A)

42/32

54/43/36 eller 52/42/35

64 / 48 eller 60 / 42

54/43/36 eller 52/42/35

CPL kvitto (typsnitt B/A)

—

—

—

—

100 mm/s

100 mm/s 80 mm/s (etikett)

100 mm/s

80mm/s (etikett)

Utskriftshastighet för
kreditkortskvitto

—

—

—

—

Mått i mm (B × D × H)

79 × 119, 8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 × 103 × 159

En skrivarladdare med nätadapter
C medföljer, OT-MC20 (tillval)

PS-11 medföljer,
OT-CH60II (tillval)

PS-11 medföljer,
OT-CH60II (tillval)

PS-11 included,
OT-CH60II (option

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

0,630 inkl. batteri

0,5

0,613 inkl. batteri

Svart

Svart

Svart

Svart

Specialiteter

ePOS SDK, Black mark-sensor,
NFC, SimpleAP

ePOS SDK, bältesklämma,
summer, litiumjonbatteri 2K
mAh, automatskärare

ePOS SDK, bältesklämma,
summer, litiumjonbatteri 2K mAh

ePOS SDK, bältesklämma,
summer, litiumjonbatteri 2K mAh,
automatskärare

Tillval

Multiladdningsdocka OT-MC20,
avståndshållare för batteri OTBS20, batteri OT-BY20, mjuk
väska OT-PC20

Multibatteriladdare OT-CH60II,
batteri OT-BY60II

Multibatteriladdare OT-CH60II,
batteri OT-BY60II

PS-11-strömförsörjning,
multibatteriladdare OT-CH60II,
batteri OT-BY60II

Utskriftshastighet för kvitto

Strömförsörjning
Vikt kg (ungefärlig)
Färg

SPECIFIKATIONER FÖR ETIKETTSKRIVARE
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Etikettskrivare

TM-T88IV ReStick

TM-L90 Utan
skyddsskikt

TM-L90 och
TM-L90 Peeler

ColorWorks
C3500

ColorWorks
C3400

ColorWorks
C7500 /C7500G

Kvittoskrivare

Direkt termisk
203 × 203 dpi

Direkt termisk
203 × 203 dpi

Direkt termisk
203 × 203 dpi

Bläckstråle,
720 × 360 dpi

Bläckstråle,
720 × 360 dpi

Bläckstråleskrivare
600 × 1 200 dpi

Kvittoskrivare

—

—

—

—

—

—

Loggutskrift

—

—

—

—

—

—

Etikettskrivare

ReStick-etiketter

NCR Liner-Free
etiketter

Direkt termisk
203 × 203 dpi

Ja

Ja

Ja

Streckkodsutskrifter

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod

Utbytbart gränssnitt

Ja

Ja

Ja

—

—

—

Standardgränssnitt

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232,
IEEE1284, USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Gränssnittstillval

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-anslutning

Endast tillval UB-S09

Endast tillval UB-S09

Endast tillval UB-S09

—

—

—

DKD-anslutning

Ja

Ja

Ja

—

—

—

Automatskärare

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kopior

—

—

—

—

—

—

Kvalificerad
Epson-media

—

—

79,5/57,5

79,5/40

79,5 / 69,5 till 37,5

30-112

30-112

50-112

83

102

90

101,6 eller fanfold

102

203,2 eller fanfold

72/52,5

72 eller 35

72

104

104

108

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

57/44 eller 46/42

64/48 (79,5 mm)

64/48 (79,5 mm)

Inga interna typsnitt

Inga interna typsnitt

Inga interna typsnitt

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

—

—

—

—

—

—

177 mm/s,
150 mm/s ReStick

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

150 mm/s
(47 rader/sek.)

103 mm/s

92 mm/s

300 mm/s

Utskriftshastighet
för kreditkortskvitto

—

—

—

—

—

—

Mått i 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 medföljer

PS-180 medföljer

PS-180 medföljer
(tillval)

PS-180 medföljer

PS-180 inkluderad

Strömkabel medföljer

1,8

1,9

1,9

12

10

37

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG Peeler
endast i EDG

—

ECW

EDG

För ReStickpappersrulle eller
standard termiskt
papper, black
mark-avkänning

För NCR Liner-freepapper, black markavkänning, avläsning av
pappersbredd

2-färgutskrift, vertikal
och horisontell
montering,
avståndshållare
medföljer

Helfärgsutskrifter (std),
pappersutmatningsfack
medföljer, fanfoldpappersinmatning

Helfärgutskrifter
(std), svart utskrift
(BK-modell),
pappersutmatningsfack
medföljer,
IF-designutmärkelse
2010

ESC/Labelkommandon

WH-10 väggfäste,
intern summer

SJMB3500
underhållspaket,
kvalificerad
Epson-media,
NiceLabel SE
programvara

Nicelabel programvaruCD, kvalificerad
Epson-media

TU-RC7508:
Tillbakaspolning

Epson-band,
Epson-bläck,
kvalificerat
Epson-papper
Rullpappersbredd
+/-0,5 mm
Pappersrullens
diameter (mm)
Print width r./slip
(mm)

Utskriftshastighet
för kvitto

Strömförsörjning
Vikt kg (ungefärlig)
Färg

Specialiteter

Tillval

WH-10 väggfäste,
OT-BX88, PS-skydd,
intern summer,
kvalificerad
Epson-media

WH-10 väggfäste

SJIC22P bläckpatroner, SJIC15P tre färpatroner,
C, M, Y, K DURABrite,
SJIC20P(K) svart
kvalificerad
bläckpatron, kvalificerad
Epson-media
Epson-media

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

SPECIFIKATIONER FÖR ETIKETT- OCH BILJETTSKRIVARE SAMT CHECKSKANNER
Biljettskrivare

Kupongskrivare

TM-L500A Biljettskrivare

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Kvittoutskrift

Direkt termisk
203 × 203 dpi

Bläckstråle max.
720 × 360 dpi

Direkt termisk
180 × 180 dpi

–

–

Kvittoutskrift

—

—

–

–

–

Loggutskrift

—

—

–

–

–

Direkt termisk
203 × 203 dpi

—

–

–

–

Streckkodsutskrifter

Ja, inkl. 2D-kod

Ja, inkl. 2D-kod (drivrutin)

Ja, inkl. 2D-kod

–

–

Utbytbart gränssnitt

—

—

–

–

–

Standardgränssnitt

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Gränssnittstillval

—

—

Tvåportars USB-kontakt

–

Tvåportars USB-kontakt

DM-D-anslutning

—

—

–

–

–

DKD-anslutning

—

—

–

–

–

Automatskärare

Ja

Ja

–

–

–

Kopior

—

—

–

–

–

Epson band, Epson
bläck, kvalificerat
Epson-papper

—

SJIC25P fyra färgpatroner,
CMYK pigmenterat bläck,
kvalificerad Epson-media

SJIC18(K) svart bläckpatron
(för signering)

Märkningskassett
(för signering)

SJIC18(K) svart bläckpatron
(för signering)

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

184,1 eller fanfold

90

83

–

–

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

57/44

Inga interna typsnitt

56/42

–

–

CPL kvitto
(typsnitt B/A)

—

—

–

–

–

250 mm/s

130 mm/s i 180 × 360 dpi

300 mm/s

–

–

—

—

–

–

–

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(med hållare för rulle)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

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

355 × 176 × 160

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

PS-180 medföljer

Extern Nätadapter K medföljer

Extern Nätadapter J
medföljer

Extern Nätadapter C
medföljer

Extern Nätadapter J
medföljer

2,8 (4,6 med hållare
för rulle)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Fanfold- eller
pappersrullematning,
black mark-avkänning,
IF design award 2012

Helfärgsutskrift, alla funktioner
på framsidan

100 ark ADF, MICRdatainsamling, 600 dpi
färgskanning

100 ark ADF, MICRdatainsamling, 60 DPM
skanningshastighet, två
utmatningsfack, skanning
i gråskala eller SV

100 ark ADF, MICRdatainsamling, 600 dpi
färgskanning

SU-RPL500 hållare
för rulle

C33S045267 pappersrulle,
kvalificerad Epson-media

110 eller 200 DPM
skanningshastighet, ett eller
två utmatningsfack, MSR,
två portars USB-hubb

–

110 eller 200 DPM
skanningshastighet, ett eller
två utmatningsfack, MSR,
två portars USB-hubb

Etikettskrivare

Rullpappersbredd
+/-0,5 mm
Pappersrullens
diameter (mm)
Utskriftsbredd för
kvitto/kreditkortskvitto
(mm)

Utskriftshastighet
för kvitto
Utskriftshastighet
för kreditkortskvitto

Mått i mm (B × D × H)

Strömförsörjning

Vikt kg (ungefärlig)
Färg

Specialiteter

Tillval

Checkskannrar

VÅR MILJÖPÅVERKAN
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Spara energi – sänk kostnaderna
Vi vet att den totala ägandekostnaden, pålitligheten och miljön är prioritet för många av våra kunder som
vill arbeta smartare, göra arbetet enklare på dina försäljningsplatser och få kunderna att komma tillbaka.
Vi har arbetat nära detaljhandlare under mer än 40 år för att säkert förstå vad som är viktigt på försäljningsstället,
men våra innovationer och våra åtgärder sträcker sig längre än så. Nu arbetar vi för att göra Epsons butiks- och
serviceskrivare till de mest miljövänliga på vår planet.

Minskad energiförbrukning

Sänker papperskostnaderna

-85%

-30%

Det sänker kostnaderna för
återförsäljarna och hjälper oss att
stärka vår miljötrovärdighet

Våra senaste Epson-butiksskrivare
har funktioner för reducering av
övre marginal och automatisk
pappersbesparing

Se hur mycket du
kan spara med vår
kalkylator för beräkning
av energiförbrukning på
www.epson.se/ecopos
Minskar kolavtrycken

-22%
Våra butiksskrivare har det
lägsta koldioxidavtrycket hela
produktlivscykeln igenom

Ta steget
Ta steget över till
bläckstråleenheter och se hur pass
mindre din miljöpåverkan blir:
www.epson.se/eco-saving

EUROPAS LEDANDE
TILLVERKARE AV
BUTIKSSKRIVARE*

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_2SV-SE_01/19

*Enligt IDC Epson POS Market Appraisal Western Europe CY2015 ökade Epson
sin ledande andel av butiksmarknaden med värde från 38 % till 39 %.

1. Alla siffror ur 2015 års Retailweek-rapport över modedetaljhandeln
*Försäljningsvolym globalt, IDC.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc. Bluetooth®-ordmärken och -logotyper är registrerade varumärken som
ägs av Bluetooth SIG, Inc. och alla eventuella sådana märken från Epson Europe används med licens. Övriga varumärken och eller handelsmärken tillhör sina respektive ägare.
Alla produkter finns inte i alla länder. Kontakta din lokala Epson-representant om du vill veta mer, eller besök www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

