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Αυτός ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων POS εισαγωγικής 
κατηγορίας παρέχει μια οικονομική λύση POS με υψηλές ταχύτητες 
εκτύπωσης και χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη οικονομία.

Ο συνδυασμός των υψηλών ταχυτήτων εκτύπωσης, της υψηλής αξιοπιστίας και της 
οικονομικής λειτουργίας καθιστούν αυτόν τον εκτυπωτή απαραίτητο εργαλείο για το 
λιανεμπόριο και τα καταστήματα εξειδικευμένων ειδών, τους χώρους εστίασης και 
φιλοξενίας, καθώς και τα καταστήματα τροφίμων.

Οικονομικός
Αυτό το εύχρηστο μοντέλο είναι ο εκτυπωτής αποδείξεων POS εισαγωγικής 
κατηγορίας που προσφέρουμε και έχει πλάτος εκτύπωσης 80 χιλ. Η λειτουργία 
αυτόματης μείωσης χαρτιού μειώνει τα περιθώρια στο επάνω και το κάτω μέρος της 
απόδειξης, το πλάτος της αλλαγής γραμμής και το ύψος του γραμμικού κωδικού, 
καθιστώντας την εκτύπωση αποδείξεων πιο ευέλικτη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο 
ελέγχεται η ποσότητα του χαρτιού που χρησιμοποιείται. Το κόστος του χαρτιού 
ελαχιστοποιείται με την εκτύπωση του λογότυπου στην αρχή της σελίδας της επόμενης 
απόδειξης πριν την κοπή, ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο το επάνω περιθώριο 
κατά 12 χιλ.

Αξιόπιστος
Με μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) 360.000 ώρες και διάρκεια ζωής μηχανισμού 
15 εκατομμύρια γραμμές, μπορείτε να βασίζεστε στον TM-T20III σε περιβάλλοντα 
εκτυπώσεων μεγάλου όγκου.

Ευέλικτος
Ο TM-T20III διαθέτει ενσωματωμένη διασύνδεση USB. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 
δύο μοντέλων: 1) USB + σειριακή, 2) Ethernet, γεγονός που καθιστά το μοντέλο μια 
μακροχρόνια επένδυση, καθώς μπορείτε να αλλάξετε τη συνδεσιμότητα ανά πάσα 
στιγμή.

Γρήγορος
Η ταχύτητα εκτύπωσης των 250 χιλ./δευτ. εξοικονομεί χρόνο και η ανταγωνιστική του 
τιμή και το λειτουργικό του κόστος εξοικονομούν χρήματα. Είναι η ιδανική λύση όταν 
θέλετε να εξυπηρετείτε τις ουρές των πελατών σας γρήγορα.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Οικονομία
Λειτουργία αυτόματης μείωσης χαρτιού
Αξιοπιστία
Διάρκεια ζωής μηχανισμού 15 εκατομμύρια 
γραμμές
Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης 250 χιλ./δευτ.
Ευέλικτη συνδεσιμότητα
Δύο μοντέλα: 1) USB + σειριακή 2) Ethernet
Σιγουριά
Η Epson είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής 
εκτυπωτών POS της Ευρώπης1



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
C32C891323

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C31CH51012

Γραμμωτός κωδικός 8715946669656

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 490 x 400 x 295 mm

Carton Weight 0 kg

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας 16 Τεμάχια

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS,
Blk, EU

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

CD Manual
Κύρια συσκευή
Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
Ρολό χαρτιού
Ελαστικές βάσεις
Επιτοίχια βάση στήριξης
Έγγραφο εγγύησης
Διαχωριστής ρολού χαρτιού
Οδηγίες τοποθέτησης
Τροφοδοτικό AC, C1
Καλώδιο AC Ευρώπης

1.  Ο κορυφαίος κατασκευαστής εκτυπωτών POS με βάση τις
αποστολές για το οικονομικό έτος 2017 (IDC 2018)
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