
Epson TM-T20II Series
KARTA PRODUKTU

Epson TM-T20II to przystępna cenowo i ekonomiczna drukarka 
paragonów POS umożliwiająca szybkie drukowanie.

Połączenie dużej szybkości drukowania, wysokiej niezawodności i wydajności sprawia, 
że ta drukarka, która uzyskała certyfikację Energy Star, jest niezbędnym wyposażeniem 
małych punktów sprzedaży detalicznej, sklepów specjalistycznych, hoteli i sklepów 
spożywczych.

Przystępna cena
Ta drukarka jest naszą najtańszą drukarką paragonów POS, a jej szerokość druku 
wynosi 80 mm. Automatyczna funkcja redukcji papieru (redukująca górne i dolne 
marginesy, szerokość miejsca na wiersz i wysokość kodu kreskowego) umożliwia 
różnorodne zastosowania. Ilość zużytego papieru jest kontrolowana. Drukowanie logo 
na górze następnego paragonu przed odcięciem bieżącego zmniejsza górny margines 
o 12 mm, co minimalizuje koszty zużycia papieru.
Niezawodność
Średni czas pracy między awariami drukarki TM-T20II wynosi 360 000 godzin, a jej 
czas eksploatacji to 15 mln wierszy. To wszystko czyni z niej niezawodny sprzęt w 
środowiskach wymagających dużej ilości wydruków.
Wszechstronność
Drukarka TM-T20II ma wbudowany interfejs USB. Możesz wybrać jeden z dwóch 
modeli: 1) interfejs USB + szeregowy 2) interfejs USB + Ethernet. Dzięki tym opcjom 
umożliwiającym przełączanie interfejsów urządzenie jest inwestycją na długie lata.
Szybkość
Dzięki szybkości drukowania na poziomie 200 mm/s, konkurencyjnej cenie i niskim 
kosztom eksploatacji model TM-T20II pozwala na oszczędność pieniędzy i 
błyskawiczne rozładowywanie kolejek.

KLUCZOWE CECHY

Oszczędność
Automatyczna funkcja redukcji papieru
Niezawodność
Czas eksploatacji: 15 milionów wierszy
Duża szybkość drukowania
Drukowanie z szybkością 200 mm/s
Różne opcje połączenia
Dwa modele: 1) interfejs USB + szeregowy 
2) interfejs USB + Ethernet



SPECYFIKACJE PRODUKTU
Szybkość drukowania 200 mm/s

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania receipt 200 mm/s
Prędkość drukowania 200 mm/s

INTERFEJSY
Przyłącza RS-232, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Złącze USB 2.0 typu B, Wysuwanie 

szuflady

ZASILANIE
Zasilacz PS-180 & przewód EURO AC, PS-180 i UK kabel pr. zm. z wtyczką brytyjską

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 140 x 199 x 146 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 1,7 kg
Kolor Epson Dark Grey
Poziom hałasu Praca: 55 dB (A)

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

Wymiary opakowania pojedynczego 400 x 255 x 500 mm

Waga pudełka 10 kg

szt. 4 Liczba jednostek

Rozmiar palety 192 szt. (24 x 8)

Epson TM-T20II Series

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Instrukcja na płycie CD
Urządzenie podstawowe
Włącznik za pokrywie
Papier rolkowy
Ogumione nóżki
Kabel USB
Uchwyt naścienny
Karta gwarancyjna
Zasilacz sieciowy, C1
Przewód zasilający

OPCJONALNE AKCESORIA

Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for 
T20/II, T70II and T88V
C32C890634

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


