FICHA DE PRODUTO

Epson TM-T20II Series

A TM-T20II é uma impressora de recibos POS acessível com
velocidades de impressão rápidas e funções económicas.
A combinação das velocidades de impressão rápidas, do elevado nível de fiabilidade e do
funcionamento económico tornam esta impressora certificada pela Energy-Star
obrigatória para pequenas lojas, estabelecimentos e mercearias.
Baixo custo
Este modelo de fácil utilização é a nossa impressora de recibos POS mais acessível com
uma largura de impressão de 80 mm. A função de redução de papel automática reduz as
margens superior e inferior, a largura do espaço de linha e a altura do código de barras,
permitindo impressões de recibos flexíveis. Desta forma, a quantidade de papel utilizada é
monitorizada e controlada. Os custos do papel são minimizados imprimindo o logótipo da
parte superior do recibo seguinte antes de cortar, para a margem superior ser ainda mais
reduzida em 12 mm.
Fiável
Com um MTBF de 360.000 horas e um ciclo de vida do mecanismo de 15 milhões de
linhas, pode confiar na TM-T20II em ambientes de impressão de elevado volume.
Flexível
A TM-T20II inclui uma interface USB incorporada, pelo que pode seleccionar entre dois
modelos: 1) USB + Série, 2) USB + Ethernet, fazendo do modelo um investimento a longo
prazo, por ser possível alternar entre conectividades em qualquer altura.
Rápida
As velocidades de impressão de 200 mm/seg podem poupar-lhe tempo e o seu preço
competitivo e custos de manutenção podem poupar-lhe dinheiro, ideal para quando for
necessário dar respostas rápidas às filas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Económica
Função de redução de papel automática
Fiável
Duração do mecanismo de 15 milhões de
linhas
Alta velocidade de impressão
Velocidade de impressão de até 200 mm/seg
Conectividade flexível
Dois modelos: 1) USB + Série 2) USB +
Ethernet

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Velocidade de impressão

Epson TM-T20II Series

200 mm/seg

MATERIAL FORNECIDO

PAPEL
Formato de papel

79,50 ± 0,50 (L) mm x diâm. 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (L) mm x diâm. 83,00 mm

TIPOS DE LETRA E ESTILOS
Velocidade de impressão

200 mm/seg

recepção
Velocidade de impressão

200 mm/seg

Conjunto de caracteres

ANK

imprimíveis
Conjunto de caracteres

95 alfanumérico, 18 internacional, 128 x 43 gráfico

Caracteres por polegada

22,6 cpp / 16,9 cpp

Densidade dos pontos

203 dpi x 203 dpi

Caracteres imprimíveis

Texto (incl. símbolo Euro), Gráfica, Código de barras

Manual em CD
Aparelho principal
Tampa do botão de ligar
Papel em rolo
Pés de borracha
Cabo USB
Suporte de parede
Documento da garantia
Adaptador de CA, C1
Cabo CA

INTERFACES
Ligações

RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Tipo B, Abertura automática da

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

gaveta
Epson OT-BZ20-634:ALARME SONORO EXTERNO
OPCIONAL para T88 e T20

POWER
Fonte de alimentação

PS-180 & cabo EURO AC, PS-180 & cabo UK AC

Consumo de energia

em standby: 0,1 A, Média: 1,8 A

GERAL
Dimensões do produto

140 x 199 x 146 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

1,7 kg

Cor

Epson Dark Grey

Nível de ruído

Funcionamento: 55 dB (A)

MEMÓRIA DE DADOS
Dados Puffer

4 kB ou 45 Bytes

OUTROS
Garantia

24 Meses Entrega
Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
Dimensões Embalagem individual

400 x 255 x 500 mm

Peso da embalagem

10 Kg

Quantidade múltipla de encomenda

4 Unidades

Tamanho da Euro palete

192 Peça

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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