
Epson TM-C710
ADATLAP

Az Epson TM-C710 egy színes, kiváló minőségű kuponnyomtató, 
amely hatékonyan használható ügyfélmarketing célokra az értékesítési 
pontokon.

Az Epson TM-C710 segítségével növelheti bevételeit és az ügyfelek hűségét színes 
kuponos kampányok alkalmazásával. A nyomtató igény szerint, a tranzakció 
időpontjában nyomtatja a színes kuponokat, így a vásárlók valódi célzott akciókkal és 
kedvezményekkel érhetők el.

A TM-C710 által nyomtatott kuponok kiváló minőségűek, ezért a készülék nagy 
hatásfokú marketing eszköz a vásárlókkal történő hatékonyabb kommunikáció 
biztosításához. Segít a különleges rendezvények, promóciós kampányok, 
hűségprogram-kedvezmények és VIP-értékesítések lebonyolításában, és növeli az új 
ügyfelek szerzésének lehetőségét és az üzleti forgalmat.

A TM-C710 által készített nyomatok kiváló minősége miatt a kuponok könnyen 
megkülönböztethetők a blokkoktól. Az akciók láthatóságának növelésével a kuponok 
beváltási aránya növekszik, ezzel nő a visszatérő üzletek aránya és a vásárlói hűség. 
Az igény szerinti nyomtatás lehetővé teszi a speciális ajánlatok, promóciók és 
üzenetek adott ügyfélre történő testreszabását, így teljesen személyre szabott 
megoldások alkalmazhatók.

Mindez az Epson TM-C710 nyomtatóval érhető el – ezzel az egyedi, kompakt 
kialakítású, színes kuponnyomtatóval, amely könnyen telepíthető az értékesítési 
helyen. 

A vásárlók gyors kiszolgálása érdekében a TM-C710 körülbelül két másodperc alatt 
kinyomtat egy átlagos méretű, 20 cm-es kupont, segítve ezzel a tranzakció villámgyors 
és akadálytalan lebonyolítását. Más Epson POS nyomtatókhoz hasonlóan használata 
könnyű, és a kezelő a tintát és a papírt pár másodperc alatt kicserélheti. 

Üzemeltetése gazdaságos – a nagy kapacitású tintapatron nagy mennyiségű kupon 
nyomtatását teszi lehetővé, az „intelligens tintapatron-kezelési rendszer” pedig 
biztosítja, hogy minden csepp tinta felhasználásra kerüljön, így a teljes üzemeltetési 
költség alacsony. 

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Színes nyomatok
Láthatóság és beváltási arány növelése
Igény szerinti nyomtatás
Célzott akciók és ajánlatok
Gazdaságos
Nagy mennyiségű kupon nyomtatása
Gyors és hatékony
Kiváló minőségű kuponok másodpercek alatt
Kompakt kialakítás
Helytakarékos telepítés az értékesítési 
helyen



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
PAPÍR
Papírformátum 57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 90,00 mm

INTERFÉSZEK
Csatlakozók Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 

Base-T)

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység PS-180

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 140 x 210 x 222 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 5,2 kg
Színes Epson Dark Grey
Telepítés Vízszintes
Páratartalom Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 5% - 85%
Hőmérséklet Üzemeltetés 10°C - 35°C, Tárolás -20°C - 60°C

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség 130 mm/sec
Nyomtatási jelek Grafika, Vonalkód

SZABVÁNYOK BETARTÁSA
EMC-szabványok CE-jelölés
Biztonsági szabványok TÜV

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CA91021

Vonalkód 8715946531618

Méretek egyedi csomagolás 400 x 500 x 255 mm

Doboz súlya 10,6 kg

db 1 Egységek

Származási ország Kína

Palettaméret 128 db

Epson TM-C710

A DOBOZ TARTALMA

Tintapatron
Nyomtató
PS-180 és hálózati kábel
Tekercspapír
Használati utasítás

FOGYÓANYAGOK

Epson SJIC25P cartridge for TM-C710 (C33S020591)
Epson coupon paper roll for TM-C610, 58mm x 70m 
(C33S045267)

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