
Epson TM-T88VI Series
ADATLAP

Megbízható és gyors számlanyomtató mobil csatlakoztathatósággal, 
amely egyszerűvé teszi a web-, illetve mobil szolgáltatások 
hozzáadását a hagyományos PC-alapú POS-rendszerekhez.

A TM-T88VI készülék az Epson új csúcstechnológiájú számlanyomtatója, amely 
egyaránt együttműködik a hagyományos, PC-alapú POS-rendszerekkel és az egyre 
népszerűbb webes és táblagépes megoldásokkal is. Ez tökéletes választássá teszi a 
készüléket az olyan bolt-, bár- és étteremtulajdonosoknak, akik új, hatékony 
kapcsolatteremtési lehetőségeket keresnek ügyfeleikkel, illetve azok számára is, akik 
hagyományos vagy tartós kombinált rendszert kívánnak használni.

Sokoldalú
A sokoldalú Epson TM-T88VI számlanyomtató készülék a viszonteladók, éttermek, 
bárok és más kereskedelmi vállalatok számára úgy biztosít lehetőséget a webes és 
mobil POS-megoldások felfedezésére, hogy közben nem vesztik el a hagyományos 
PC-alapú rendszer funkcióit, hiszen egyszerre is futtatható a két rendszer. Ez az 
együttes használat azt jelenti, hogy a felhasználók a kívánt sebesség mellett, egy 
időben futtathatják a két rendszert, vagy ragaszkodhatnak a hagyományos 
összeállításhoz is.

Kiváló teljesítmény, alacsony üzemeltetési költségek
A rugalmasság mellett a TM-T88VI kiemelkedő teljesítményt nyújt akár 350 mm/mp-es 
nyomtatási sebességgel – és kiváló megbízhatósággal. A papír visszaléptető 
funkcióval papírt takaríthat meg anélkül, hogy ez hatással lenne a teljesítményre, így 
csökkentheti a költségeket és a papírveszteséget.

Rugalmas csatlakoztathatóság
A közvetlen nyomtatás a kiszolgálóról funkció lehetővé teszi a TM-T88VI számára, 
hogy közvetlenül a webes kiszolgálóról nyomtasson. Támogatja az adatjelzőket is, 
amelyek segítik a mobileszközöket a legközelebbi nyomtató megtalálásában, így 
ideális választás lehet a több nyomtatót is tartalmazó POS-környezetben, míg az NFC-
támogatásnak köszönhetően könnyedén párosítható táblagépekkel, okostelefonokkal 
és más mobileszközökkel.

Asztali számítógép
A TM-T88VI pontosan ugyanakkora mint a TM-T88V, így a pult átrendezése nélkül 
válthat egy vadonatúj rendszerre, ráadásul a készülék fekete és fehér színben is 
elérhető, hogy bármilyen stílusú boltban, bárban vagy étteremben helyet kaphasson.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Nagy nyomtatási sebesség
Akár 350 mm/mp nyomtatási sebesség
Bizonyított megbízhatóság
Az Epson már bizonyított megbízhatósága
Együttes használat
Lehetővé teszi az egyidejű PC-, mobil és 
webes kapcsolatot
Közvetlen nyomtatás a kiszolgálóról
Közvetlen nyomtatás a webkiszolgálóról 
bármilyen kapcsolódó számlanyomtatóra
Webjelző-támogatás
Lehetővé teszi a nyomtatást mobileszközről 
a legközelebbi elérhető nyomtatóra



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Oszlopkapacitás Papírszélesség 80 mm, 58 / 80

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

57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség 350 mm/sec
Nyomtatási sebesség 
(alapértelmezett)

300 mm/sec

Nyomtatási jelkészlet ANK
Hasábkapacitás nyugta Papírszélesség 80 mm, 58 / 80
Karaktermagasság 12 mm (Sz) x 24 mm (M) / 99 mm (Sz) x 24 mm (M)
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 18 nemzetközi, 128 x 43 grafika
Nyomtatási jelek Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika, Vonalkód

INTERFÉSZEK
Csatlakozók A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, USB-táp (opcionális), Párhuzamos (opcionális), RS-232 

(opcionális), Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n 
(opcionális), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcionális), Fiók-kilökő, Bluetooth 
(opcionális)

ADATPUFFER
Adatpuffer 4 kB vagy 45 byte

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység PS-180, AC cable
Üzemi feszültség 24 V

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 145 x 195 x 148 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,6 kg
Színes Black / White
Telepítés Vízszintes, Fali tartó
Dugós csatlakozó D.K.D. funkció
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 90%
Hőmérséklet Üzemeltetés 5°C - 45°C, Tárolás -10°C - 50°C

SZABVÁNYOK BETARTÁSA
EMC-szabványok CE-jelölés, EN55024
Biztonsági szabványok UL, CSA

EGYÉB
Garancia 48 hónap Bevitel

Epson TM-T88VI Series

A DOBOZ TARTALMA

Csatlakozófedél
Nyomtató
PS-180 és hálózati kábel
Papír hézagoló
Bekapcsológomb-fedél
Tekercspapír
Beállítási utasítás
Garancia dokumentum

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040
Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for 
T20/II, T70II and T88V
C32C890634
Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz
C32C890739
Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 
GHz
C32C890737

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

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


