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ADATLAP

Egy kompakt és könnyű megoldás bárki számára, akinek számlát vagy 
jegyet kell nyomtatnia menet közben.

Megbízható nyomtatás útközben Európa első számú POS-nyomtató gyártójától1. A TM-
P20 BT a legkisebb és legkönnyebb számlanyomtatónk, ideális kiskereskedelmi, 
vendéglátóipari és a járművön jegyet nyomtató alkalmazottak, illetve bárki számára, 
akinek számlát kell nyomtatnia menet közben.

Ultra könnyű és kompakt
A TM-P20 BT kisebb, mint a másik kéthüvelykes modellünk méretének fele2 és a súlya 
körülbelül annak kétharmada3. Gyorsaságát (akár 100 mm/mp) és az akár nyolcórás 
akkumulátorüzemidejét kihasználva ideális lehet az eladótérben a vásárlásokat kezelő, 
elfoglalt kiskereskedelmi személyzet, az asztalokat kiszolgáló éttermi személyzet 
részére és buszokon vagy vonatokon a járművön történő jegynyomtatáshoz. Az 
eszköz rendelkezik övcsipesszel az egyszerű szállíthatóság érdekében.

Problémamentes csatlakoztathatóság
Az intelligens ePOS technológiával a TM nyomtatók közvetlenül webböngészőből vagy 
számos okoseszközről is vezérelhetők. A kis hatótávolságú kommunikációs (NFC) 
funkció lehetővé teszi a mobiltelefonok és/vagy táblagépek egyszerű 
csatlakoztathatóságát a nyomtatókhoz. A vonalkód alapján történő csatlakoztatás is 
elérhető a nem NFC-kompatibilis eszközökhöz, hogy azok kezelése gyorsabb és 
egyszerűbb legyen.

Robusztus
Tudjuk mennyire frusztráló lehet a várakozás. Így a TM-P20 BT számos funkcióval lett 
felszerelve, amelyek segítenek biztosítani a folyamatos működést. Hogy megvédjük a 
kisebb balesetektől, az eszköz elviseli a 150 cm magasságból történő leejtést, 
valamint az opcionális puha tokkal együtt IP-54 tanúsítvánnyal rendelkezik, így ütés- 
és vízálló.

Egyszerű használat
Egyszerű és intuitív működés és a LED kijelző pofonegyszerűvé teszi a navigálást a 
nyomtatóban. A beejtő típusú papírbetöltés egyszerű papírcserét tesz lehetővé, menet 
közben is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Nagy fényerő és kompakt kialakítás
Ideális útközben a számla- és 
jegynyomtatásra
ePOS nyomtatás
Illesztőprogram telepítése nélkül is lehetővé 
teszi a nyomtatást bármilyen mobileszközről
Hosszú üzemidejű akkumulátor
8 órás folyamatos működés. (Töltő 
mellékelve)
Csatlakozás NFC és vonalkód 
segítségével
A mobiltelefonok és a táblagépek 
egyszerűen csatlakoztathatók a nyomtatóhoz
Nagy nyomtatási sebesség
100 mm/s számlanyomtatás a gyors 
tranzakciók érdekében



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
Nyomtatási sebesség 100 mm/sec

PAPÍR
Papírformátum 57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 40,40 mm

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség nyugta 100 mm/sec
Nyomtatási sebesség 100 mm/sec
Nyomtatási jelkészlet ANK
Nyomtatás betűtípus nyugta ANK
Karakterkészlet 18 nemzetközi
Felbontás 203 dpi x 203 dpi
Nyomtatási jelek Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika

INTERFÉSZEK
Csatlakozók Mini B típusú USB 2.0, Bluetooth

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység Hálózati adapter, C, Cradle, Európai hálózati kábel
Akkumulátor élettartama Bluetooth 26 Óra

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 79 x 120 x 44 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 0,22 kg
Színes Fekete (EBCK)
Zajszint Működés közben: 57 dB (A)
Telepítés Vízszintes, Függőleges

ADATPUFFER
Adatpuffer  128 byte

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CE14552

Vonalkód 8715946545790

Származási ország Kína

Palettaméret 36 db
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A DOBOZ TARTALMA

Hálózati adapter, C
Övcsipesz
Tartó
Nyomtató
Tekercspapír
USB-kábel
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
Garancia dokumentum
Akkumulátor (OY-BY20)
Európai hálózati kábel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

OT-BY20 (093): Li-Ion Battery
C32C831093
OT-PC20 (000): Padded Case
C32C881000
OT-SC20 (002): Single Printer Charger
C32C881002
OT-BS20 (001): Battery Spacer
C32C881001

1.  - Futuresource consulting, 2010
2.  – A számítás a következőképpen történt: TM-P20: 413cm3
/ P60II: 1065 cm3, tehát 39%-a P60II méretének
3.  – A számítás a következőképpen történt:  TM-P20: 228g /
P60II: 630g, tehát 36%-a P60II súlyának
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