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ADATLAP

Nyomtasson számlákat bárhonnan az üzletében ezzel a bármilyen 
okos eszközhöz könnyedén csatlakoztatható, kompakt és rugalmas 
kialakítású nyomtatóval.

A mobil csatlakozásnak és a kis méretnek köszönhetően ez a kompakt 
számlanyomtató ideálisan használható a táblagép alapú POS-környezetekben, például 
a vendéglátóipari vagy szakosodott kereskedelmi egységekben. A kialakítása ideálissá 
teszi a táblagép alapú POS-rendszerekre átállni kívánó ügyfelek számára, beleértve 
azokat is, akik jelenleg számítógép alapú POS-rendszert használnak. Emellett – mint a 
világon az egyik legkisebb asztali POS-nyomtató1 – bárhol könnyen elhelyezhető.

Könnyed csatlakoztatás táblagépekhez
Érintse hozzá az NFC kompatibilis mobileszközt vagy a táblagépet a TM-m30 
nyomtatóhoz és párosítsa őket a nyomtatáshoz. Az ePOS nyomtatás2 – a nyomtató 
beépített intelligenciája, amely kommunikál az internetes alkalmazásokkal – lehetővé 
teszi a közvetlen nyomtatást BÁRMILYEN mobileszközről illesztőprogramok telepítése 
és frissítése nélkül. Elérhető iOS, Android és Windows3 készülékeken is.

Elegáns, kompakt és stílusos kialakításának köszönhetően bárhol elhelyezheti
Elegáns, stílusos és kompakt kialakításával az új TM-m30 ideális a táblagépalapú 
POS alkalmazásokhoz, és tökéletesen illeszkedik a kis- és közepes méretű 
kereskedelmi és vendéglátóipari környezetekbe, elősegítve a sokkal hatékonyabb 
működést. Ethernet, Bluetooth, vagy Wi-Fi csatlakozóival lényegében bármilyen 
munkakörnyezetbe integrálható. A két könnyen cserélhető fedél segítségével a 
nyomtató vízszintesen és függőlegesen is telepíthető, így felülről és elölről is 
adagolhatja bele a papírt.

Kiváló minőség és sokoldalúság
Az új DM-D30 opcionális kijelzőt úgy terveztük, hogy illeszkedjen a TM-m30 nyomtató 
modern kialakításához, emellett opcionális táblagéptartó is kapható hozzá. A fekete és 
fehér színben is kapható nyomtató többféle szürkeárnyalatban is képes számlákat 
nyomtatni, fejlett grafikai és vonalkódnyomtatási funkciókkal bír, amelyek lehetővé 
teszik a számlák nagy mértékű személyre szabását emblémák és reklámszövegek 
egyszerű hozzáadásával.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Táblagépalapú POS-környezethez 
tervezve
Középpontban a mobil csatlakoztathatóság 
és a kis méret
NFC csatlakoztathatóság
Nyomtasson könnyedén – érintse a 
nyomtatót egy NFC-kompatibilis 
mobileszközhöz vagy táblagéphez
Támogatás a vezetékes 
vonalkódolvasókhoz
Az eszközszoftver frissítése javítja a TM-
m30 funkciót
ePOS nyomtatás2
Közvetlen nyomtatás BÁRMILYEN 
mobileszközről
Opcionális ügyfél-tájékoztató kijelző
és opcionális táblagéptartó kapható hozzá



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
Nyomtatási sebesség 200 mm/sec

PAPÍR
Papírformátum 57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 18,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 18,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség nyugta 200 mm/sec
Nyomtatási sebesség 200 mm/sec
Nyomtatási jelkészlet ANK
Nyomtatás betűtípus nyugta ANK
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 18 nemzetközi, 128 x 43 grafika
Felbontás 203 dpi x 203 dpi
Nyomtatási jelek Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika, Vonalkód

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

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység Hálózati adapter, C, Európai hálózati kábel

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 127 x 127 x 127 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,3 kg
Színes Fehér
Zajszint Működés közben: 55 dB (A)
Telepítés Vízszintes, Függőleges, Fali tartó
Dugós csatlakozó D.K.D. funkció
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 90%, Tárolás 10% - 90%

ADATPUFFER
Adatpuffer 12 kB

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CE95121

Vonalkód 8715946605814

Származási ország Kína

Palettaméret 16 db
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A DOBOZ TARTALMA

Hálózati kábel
Tekercspapír
Hálózati adapter, C1
Kábelrögzítő nyereg
Nyomtató
Papír hézagoló
Bekapcsológomb-fedél
Beállítási utasítás
Garancia dokumentum

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Wall Hanging Bracket
C32C881017
Back Plate Cover, White
C32C881020
Tablet Stand, Black
7110080

1.  2015 augusztusában végzett összehasonlítás alapján. Az
összehasonlított termékek méretei a gyártók webhelyéről
származnak.
2.  A szabadalmi eljárás folyamatban van.
3.  A Windows-kompatibilitás 2016 januárjától érhető el.

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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