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Ο TM-T20II είναι ένας οικονομικός εκτυπωτής αποδείξεων για σημεία 
πώλησης με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και οικονομικές λειτουργίες.

Ο συνδυασμός των υψηλών ταχυτήτων εκτύπωσης, της υψηλής αξιοπιστίας και της 
οικονομικής λειτουργίας καθιστούν αυτόν τον εκτυπωτή με πιστοποίηση Energy Star 
απαραίτητο εργαλείο για το λιανεμπόριο και τα καταστήματα εξειδικευμένων ειδών, τους 
χώρους εστίασης και τα καταστήματα τροφίμων. 

Οικονομία
Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί την πιο οικονομική λύση εκτυπωτών αποδείξεων για 
σημεία πώλησης με πλάτος εκτύπωσης 80 χιλ. και εύκολη λειτουργία. Η λειτουργία 
αυτόματης μείωσης χαρτιού μειώνει τα περιθώρια στο επάνω και κάτω μέρος της 
απόδειξης, το πλάτος της αλλαγής γραμμής και το ύψος του γραμμοκώδικα 
καθιστώντας την εκτύπωση αποδείξεων πιο ευέλικτη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο 
ελέγχεται η ποσότητα του χαρτιού που χρησιμοποιείται. Το κόστος του χαρτιού 
ελαχιστοποιείται από την εκτύπωση του λογότυπου στην αρχή της σελίδας της 
επόμενης απόδειξης πριν την κοπή, ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο το επάνω 
περιθώριο κατά 12 χιλ.
Αξιοπιστία
Ο μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών (MTBF) είναι 360.000 ώρες και η διάρκεια ζωής του 
μηχανισμού - 15 εκατομμύρια γραμμές. Σε περιβάλλοντα εκτυπώσεων μεγάλων όγκων, 
ο TM-T20II είναι το εργαλείο που μπορείτε να εμπιστεύεστε.
Ευελιξία
Ο TM-T20II διαθέτει ενσωματωμένη διασύνδεση USB και μπορείτε να επιλέξετε ένα 
από τα δύο μοντέλα: 1) USB + σειριακή, 2) USB + Ethernet, καθιστώντας το μοντέλο 
μια μακροχρόνια επένδυση καθώς μπορείτε να αλλάξετε τη δυνατότητα διασύνδεσης 
ανά πάσα στιγμή.
Ταχύτητα
Η ταχύτητα εκτύπωσης των 200 χιλ./δευτ. εξοικονομεί χρόνο και η ανταγωνιστική του 
τιμή και το λειτουργικό του κόστος εξοικονομούν χρήματα. Είναι η ιδανική λύση όταν 
θέλετε να εξυπηρετείτε τις ουρές των πελατών σας γρήγορα.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Οικονομία
Λειτουργία αυτόματης μείωσης χαρτιού
Αξιοπιστία
Διάρκεια ζωής μηχανισμού 15 εκατομμύρια 
γραμμές
Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης 200 χιλ./δευτ.
Ευέλικτες δυνατότητες διασύνδεσης
Δύο μοντέλα: 1) USB + σειριακή 2) USB + 
Ethernet



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Print speed 200 mm/δευτ.

ΧΑΡΤΊ
Μέγεθος χαρτιού 79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm

FONTS & STYLES
Ταχύτητα εκτύπωσης 
αποδείξεων

200 mm/δευτ.

Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm/δευτ.
Σετ χαρακτήρων εκτύπωσης ANK
Γραμματοσειρά 95 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, 18 διεθνείς χαρακτήρες, 128 x 43 γραφικά
Χαρακτήρες ανά ίντσα 22,6 cpi / 16,9 cpi
Πάχος κουκκίδων 203 DPI x 203 DPI
Χαρακτήρες εκτύπωσης Κείμενο (με σύμβολο ευρώ), Γράφημα, Γραμμωτός κωδικός

ΔΙΑΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Συνδέσεις RS-232, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 Τύπου B, Αυτόματο άνοιγμα 

συρταριού

ΙΣΧΎΣ
Τροφοδοτικό PS-180 & ευρωπαϊκό καλώδιο τροφοδοσίας, PS-180 & καλώδιο τροφοδοσίας H.B.
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby: 0,1 A, Mean: 1,8 A
Τάση λειτουργίας 24 V

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 140 x 199 x 146 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 1,7 kg
Χρώμα Epson Dark Grey
Επίπεδο θορύβου Λειτουργία: 55 dB (A)
Εγκατάσταση Οριζόντια, Κατακόρυφη, Κατακόρυφη με επιτοίχια στήριξη

ΜΝΉΜΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Μνήμη δεδομένων 4 kB ή 45 Bytes

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 400 x 255 x 500 mm

Carton Weight 10 kg

Τεμάχια 4 Units

Μέγεθος παλέτας 192 Τεμάχια (24 x 8)

Epson TM-T20II Series

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

CD Manual
Κύρια συσκευή
Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
Ρολό χαρτιού
Ελαστικές βάσεις
Καλώδιο USB
Επιτοίχια βάση στήριξης
Έγγραφο εγγύησης
Τροφοδοτικό AC, C1
Καλώδιο AC

OPTIONAL ACCESSORIES

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

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


