
Epson TM-T70II (024A2): Wifi +
Built-in USB, PS, EDG, EU

ADATLAP

Megbízható, frontoldalról kezelhető POS hőnyomtató, amely a pult alá 
is elhelyezhető a kompakt felépítésének köszönhetően

A TM-T70II egy megbízható, frontoldalról kezelhető számlanyomtató, amelybe a papír 
elölről tölthető be. A kis helyigényű, könnyen kezelhető készülék kényelmesen 
elhelyezhető a pult alatt, a 250 mm/mp-es nyomtatási sebességének és a szegély 
nélküli nyomtatási funkciójának köszönhetően a vásárlók gyorsan kiszolgálhatók – a 
papírtekercset ritkábban kell cserélni.

Egyszerűen használható
Az éttermekben, üzletekben és a vendéglátóiparban előnyösen használható POS 
számlanyomtató kényelmesen elhelyezhető a pult alá, hiszen magassága megegyezik 
a legtöbb pénztárfiókéval, így értékes helyet takarít meg a pulton. A többféle 
csatlakoztatási lehetőséggel (USB, Ethernet és Wi-Fi) rendelkező nyomtató könnyen 
telepíthető és üzemeltethető bárhol, ahol szükség van rá. Az opcionális védőburkolat 
segít megvédeni a vezetékeket és kábeleket a véletlen elázástól.

Hosszú élettartam
Ez a számlanyomtató ideálisan használható olyan forgalmas helyeken, ahol az 
állandó, nagy volumenű nyomtatás követelmény. A továbbfejlesztett mechanika 17 
millió sor élettartamú, a nyomtatófej élettartama 120 km, az automata vágó pedig 1,7 
millió tranzakción keresztül megbízhatóan működik.

Takarékos
A szegély nélküli papírtakarékos funkcióval a számlák egészen a papír széléig 
nyomtathatók. Ezzel nemcsak pénzt takaríthat meg, hiszen tekercsenként több 
számlát nyomtathat, de az ENERGY STAR besorolású, alacsonyabb 
energiafogyasztással a TM-T70II hatékony környezetbarát készülékként üzemeltethető 
a vállalatnál.

Kiváló minőségű számlanyomtatás
A TM-T70II különböző szürkeárnyalatokkal képes számlákat nyomtatni. A korszerű 
grafikai és vonalkód-nyomtatási funkciók személyre szabott elrendezéseket tesznek 
lehetővé. A számlákon logók és reklámok is könnyen megjeleníthetők.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kezelés frontoldalról
Elöltöltős papíradagoló
Nagy nyomtatási sebesség
Akár 250 mm másodpercenként
Kis helyigény
Könnyen elfér a legtöbb pult alatt
Szürkeárnyalatos nyomtatás
Logók és képek hozzáadása a számlákhoz
Környezetbarát
ENERGY STAR-minősítés



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
Nyomtatási módszer Vonalelrendezésű hőnyomtatás
Nyomtatási sebesség 250 mm/sec

PAPÍR
Papírformátum 79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség nyugta 250 mm/sec
Nyomtatási sebesség 250 mm/sec
Nyomtatási jelkészlet ANK
Karaktermagasság 3,38 mm (M)
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 18 nemzetközi, 128 x 43 grafika
Karakter per hüvelyk 20 cpi / 15 cpi
Felbontás 180 dpi x 180 dpi

INTERFÉSZEK
Csatlakozók B típusú USB 2.0, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcionális), Fiók-kilökő, Vezeték 

nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység PS-180 & EURO hálózati kábel
Áramfelvétel Átlag: 0,1 A
Üzemi feszültség 24 V

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 125 x 194 x 114 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,7 kg
Színes Epson Dark Grey
Zajszint Működés közben: 55 dB (A)
Dugós csatlakozó D.K.D. funkció

ADATPUFFER
Adatpuffer 4 kB vagy 45 byte

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CD38024A2

Vonalkód 8715946545578

Méretek egyedi csomagolás 400 x 500 x 274 mm

Doboz súlya 5,9 kg

Származási ország Kína

Palettaméret 112 db

Epson TM-T70II (024A2): Wifi + Built-in
USB, PS, EDG, EU

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Connector Cover EDG
C32C814606
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