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Ο TM-T88V είναι ένας οικονομικός εκτυπωτής αποδείξεων για σημεία 
πώλησης με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και οικονομικές λειτουργίες.

Επενδύστε σε έναν εξαιρετικό θερμικό εκτυπωτή POS που φροντίζει για το 
περιβάλλον. Η πιστοποίηση Energy Star σημαίνει μειωμένη ποσότητα ίχνους Co2. 
Επομένως, είναι η πιο οικολογική επιλογή. Οι εκτυπώσεις κλίμακας γκρίζου, η 
λειτουργία μείωσης χαρτιού και η ενσωματωμένη διασύνδεση USB, καθώς η ταχύτητα 
εκτύπωσης 300χιλ./δευτ. καθιστούν αυτόν τον εκτυπωτή με πληθώρα χαρακτηριστικών 
την τέλεια επιλογή για την επιχείρησή σας.

Ο TM-T88V αποτελεί πραγματικά σημαντική εξέλιξη στους εκτυπωτές αποδείξεων 
POS και τα αποτελέσματα ευνοούν και τον προϋπολογισμό σας και το περιβάλλον. 
Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα με τη λειτουργία μείωσης χαρτιού που μειώνει τα 
απόβλητα και το κόστος. Τα οικολογικά διαπιστευτήρια αποδεικνύονται περαιτέρω από 
το γεγονός ότι αυτός είναι ο πρώτος θερμικός εκτυπωτής με σήμανση Energy Star.

Εντυπωσιακή και αποδοτική ταχύτητα εκτύπωσης 300 χιλ. ανά δευτερόλεπτο, ενώ η 
δυνατότητα εκτύπωσης κλίμακα γκρίζου επιτρέπει την καλύτερη αποτύπωση εικόνων 
λογότυπων και γραφικών. Ο T88V λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες. Επομένως, η 
ενσωμάτωση στο δίκτυό σας γίνεται εύκολα. Ακόμα, διαθέτει ενσωματωμένη 
διασύνδεση USB επιτρέποντας την εύκολη σύνδεση με USB στο μέλλον.

Αποτελεί έναν εξαιρετικά αξιόπιστο και εύχρηστο εκτυπωτή για σημεία εξυπηρέτησης, 
αλλά καθώς ο πελάτης αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας, προσφέρουμε εγγύηση 4 
ετών στο βασικό εξοπλισμό.

Η Epson αποτελεί έναν παγκόσμιο κατασκευστή που έχει δεσμευτεί για την προστασία 
του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές προσφέροντας μια σειρά προϊόντων με 
σήμανση ENERGY STAR®. Αυτό επιτυγχάνεται με την σημαντική μείωση της χρήσης 
ηλεκτρισμού, εξοικονομώντας ενέργεια, χρήματα και βοηθώντας στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΧΑΡΤΊ
Μέγεθος χαρτιού 79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm (option)

ΔΙΑΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου B, RS-232, Αυτόματο άνοιγμα συρταριού

ΙΣΧΎΣ
Τροφοδοτικό PS-180 & ευρωπαϊκό καλώδιο τροφοδοσίας
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby: 0,1 A, Mean: 1,8 A
Τάση λειτουργίας 24 V

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 145 x 195 x 148 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 1,6 kg
Χρώμα Epson Dark Grey
Επίπεδο θορύβου Operation (Roll): 55 dB (A)
Εγκατάσταση Οριζόντια, Κατακόρυφη, Επιτοίχια στήριξη
Βύσμα Λειτουργία DKD (2 προγράμματα οδήγησης)
Υγρασία αέρα Λειτουργία 10% - 90%, Αποθήκευση 10% - 90%
Θερμοκρασία Λειτουργία 5° C - 45° C, Αποθήκευση -10° C - 50° C

FONTS & STYLES
Ταχύτητα εκτύπωσης 300 mm/δευτ.
Ύψος γραμματοσειράς 0,99 mm (Π) x 2,4 mm (Υ) / 1,41 mm (Π) x 3,39 mm (Υ)
Γραμματοσειρά 95 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, 16 διεθνείς χαρακτήρες, 128 x 43 γραφικά
Χαρακτήρες ανά ίντσα 20 cpi / 15 cpi
Πάχος κουκκίδων 180 DPI x 180 DPI

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 48 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C31CA85042

Γραμμωτός κωδικός 8715946465784

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 490 x 400 x 255 mm

Carton Weight 0 kg

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 16 Τεμάχια

Epson TM-T88V (042): Serial, PS, EDG,
EU

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Οδηγίες χρήσης
Ρολό θερμικού χαρτιού
Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
Κάλυμμα υποδοχής σύνδεσης
Δίσκος κατεύθυνσης χαρτιού πλάτους 58 mm
PS-180 & καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

PS-180: Universal Power Supply
C32C825341
Epson UB-P02II
C32C823891
Epson UB-R03
C32C824461
UB-S01
C32C823361
UB-S09
C32C823861
UB-U02III
C32C824121
UB-U03II
C32C824131
UB-U05
C32C823991
UB-U06
C32C824071
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