FICHA DE PRODUTO

Epson TM-U220D Series

Se necessita de um equipamento potente, que seja fácil de utilizar e
versátil, esta é a impressora de recibos de impacto ideal
A EPSON apresenta a TM-U220, que vem substituir a impressora mais vendida do
nosso mercado: a TM-U210.
A nova TM-U220 oferece prestações muito superiores às do modelo anterior: várias
larguras de papel, maior velocidade de impressão e um novo sistema de substituição de
papel (1-2-3 drop-in).
Flexibilidade e compatibilidade
Tal como o modelo anterior, este novo produto suporta todos os padrões que durante
anos fizeram da EPSON o líder mundial no mercado POS: códigos ESC-POS, OPOS,
controlador de Windows, etc. Deste modo, para substituir a sua antiga TM-U210 só tem
de desligar e voltar a ligar os cabos, não tendo que se preocupar com mais nehuma
alteração ao sistema.
Até o consumível é o mesmo (ERC-38).
A mais rápida da sua classe
A TM-U220 proporciona uma maior velocidade de impressão (6 lps - a 30 colunas e 16
ppp).
Agora, terá os seus recibos muito mais depressa!
Rápida alimentação de papel
O novo sistema de alimentação torna a TM-U220 muito mais rentável: tal como outros
modelos da nossa vasta gama, inclui o sistema 1-2-3 Drop-in que permite substituir o
rolo de papel em apenas três passos, de forma fácil e rápida .

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Epson TM-U220D Series

PAPEL
Formato de papel

76,00 ± 0,50 (L) mm x diâm. 83,00 mm,
69,50 ± 0,50 (L) mm x diâm. 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (L) mm x diâm. 83,00 mm

Capacidade para cópias

uma cópias mais um original

INTERFACES
Ligações

RS-232, Abertura automática da gaveta, USB 2.0 Tipo B, Bidireccional paralela

POWER
Fonte de alimentação

PS-180

Tensão de serviço

24 V

MATERIAL FORNECIDO
Aparelho principal
Manual de instruções
Fita de impressão
Papel em rolo
PS-180

CONSUMÍVEIS

GERAL
Dimensões do produto

160 x 248 x 139 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

2,3 kg

Cor

Epson Dark Grey / Epson Cool White

Nível de ruído

Funcionamento: 64 dB (A)

Instalação

Horizontal, Vertical com suporte de parede

Conector

Função D.K.D (2 drivers)

Humidade do ar

Operação 10% - 90%, Armazenamento 10% - 90%

Temperatura

Armazenamento -10° C - 50° C

Epson ERC38B Fita para série TMU200/U210/U220/U230/U300/U375, preto (C43S015374)
Epson ERC38BR Fita para TM300/U300/U210D/U220/U230, preto/vermelho (C43S015376)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Epson WH-10: Suporte de fixação na parede para TMT88IV,TM-T88V
C32C845040

TIPOS DE LETRA E ESTILOS
Velocidade de impressão

4,70 lps (40 colunas, 16,00 cpp)

Altura da letra

1,2 mm (L) x 3,1 mm (A) / 1,6 mm (L) x 3,1 mm (A)

Conjunto de caracteres

95 alfanumérico, 48 internacional, 128 x 12 gráfico

Caracteres por polegada

13,3 cpp / 16 cpp

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
Dimensões Embalagem individual

400 x 500 x 274 mm

Peso da embalagem

8 Kg

Quantidade múltipla de encomenda

2 Unidades

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.

