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Ο μικρών διαστάσεων εκτυπωτής ετικετών που μπορεί να τοποθετηθεί 
πρακτικά οπουδήποτε για γρήγορη, αξιόπιστη και ευέλικτη εκτύπωση.

Ο TM-L90 είναι ένας εκτυπωτής θερμικής εκτύπωσης ετικετών, μικρών διαστάσεων της 
Epson, ιδανικός επίσης για εκτύπωση γραμμοκώδικα. Αυτό το μοντέλο αυξάνει εύκολα 
την παραγωγικότητα σε ταχυδρομεία, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες 
επιχειρήσεις. Μπορείτε εύκολα να εκτυπώνετε σε διαφορετικούς τύπους χαρτιού 
ετικετών και αποδείξεων και σε ποικιλία μεγεθών, χάρη στο προσαρμόσιμο κοπτικό.

Εκτύπωση ετικετών και γραμμοκώδικα
Με τη γρήγορη, θερμική εκτύπωση έως 150 χιλ./δευτ., ο TM-L90 αποτελεί έναν 
πολύτιμο πόρο για την επιχείρησή σας. Με αυτό το μοντέλο, θα μπορείτε να 
εκτυπώνετε περισσότερα και να περατώνετε πιο σημαντικές εργασίες, αντί να 
περιμένετε να ολοκληρωθεί η εκτύπωση των ετικετών ή των γραμμοκωδίκων.

Περισσότερες επιλογές συνδεσιμότητας
Αυτός ο εκτυπωτής αξιοποιεί τη γρήγορη σειριακή, παράλληλη και Ethernet 
συνδεσιμότητα, σε συνδυασμό με μια ενσωματωμένη διασύνδεση USB, που σημαίνει 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικτυακή συσκευή.

Ευκολία χρήσης
Χάρη στο μικρό μέγεθος και στο στήριγμα τοίχου μπορείτε να τον τοποθετήσετε 
πρακτικά οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε θέση, για εύκολη και ευέλικτη εκτύπωση. Τα 
πρακτικά χαρακτηριστικά σχεδίασης, όπως η εύκολη τοποθέτηση χαρτιού, η επιλογή 
αυτόματου κοπτικού και η τροφοδοσία χαρτιού χωρίς εμπλοκές, διασφαλίζουν την 
ομαλή λειτουργία. Το εύχρηστο κάλυμμα για χρήση από το χειριστή και η διάρκεια ζωής 
έως 20 εκατομμυρίων γραμμών, επιτρέπουν την εύκολη συντήρηση με αποτελέσματα 
που διαρκούν. 

Ετικέτες υψηλής ποιότητας
Οι δυνατότητες κλίμακας του γκρι που διαθέτει αυτό το μοντέλο παρέχουν εξαιρετικές 
δυνατότητες προσαρμογής της διάταξης, ενώ μπορείτε εύκολα να προσθέτετε 
λογότυπα και προωηθητικά μηνύματα.

Μεγαλύτερα ρολά αποδείξεων, μεγαλύτερο πλάτος χαρτιού
Συνολικά, ο εκτυπωτής ετικετών TM-L90 είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς 
διαθέσιμους εκτυπωτές ετικετών: δέχεται μεγάλα ρολά χαρτιού (διαμέτρου έως 90 χιλ.), 
ενώ μπορείτε να επιλέξετε πλάτη χαρτιού από 38 έως 80 χιλ. για εκτύπωση ετικετών 
σε διαφορετικά μεγέθη.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ευελιξία
Ιδανικός για ετικέτες&γραμ/κους. Εκτύπωση 
σε γκρι
Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
Θερμική εκτύπωση έως 150 χιλ./δευτ.
Εύκολη εγκατάσταση
Τοποθέτηση οριζόντια, κατακόρυφα ή στο 
τοίχο
Εύκολη λειτουργία
Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού και 
ενσωματωμένο USB
Ευελιξία μέσων
Χαρτί ετικετών και αποδείξεων, πλάτους 38-
80 χιλ.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Print speed 150 mm/δευτ.

ΧΑΡΤΊ
Μέγεθος χαρτιού 79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 90,00 mm

FONTS & STYLES
Ταχύτητα εκτύπωσης (ετικέτες) 150 mm/δευτ.
Ταχύτητα εκτύπωσης 
αποδείξεων

150 mm/δευτ.

Ταχύτητα εκτύπωσης 150 mm/δευτ.
Σετ χαρακτήρων εκτύπωσης ANK
Ύψος γραμματοσειράς 1,5 mm (Π) x 3 mm (Υ) / 1,1 mm (Π) x 2,1 mm (Υ)
Γραμματοσειρά 95 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, 18 διεθνείς χαρακτήρες, 128 x 7 γραφικά
Χαρακτήρες ανά ίντσα 22,6 cpi / 16,9 cpi
Πάχος κουκκίδων 203 DPI x 203 DPI
Χαρακτήρες εκτύπωσης Γραμμωτός κωδικός

ΔΙΑΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Συνδέσεις USB 2.0, RS-232

ΙΣΧΎΣ
Τροφοδοτικό PS-180
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby: 0,1 A, Mean: 1,8 A

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 140 x 148 x 203 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 1,9 kg
Χρώμα Epson Dark Grey
Επίπεδο θορύβου Operation (Roll): 53 dB (A)

ΜΝΉΜΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Μνήμη δεδομένων 4 kB ή 45 Bytes

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C31C412412

Γραμμωτός κωδικός 8715946533568

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 16 Τεμάχια

Epson TM-L90 (412): Serial+Built-in
USB, PS, EDG

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Ρολό χαρτιού ετικετών
Κύρια συσκευή
PS-180
Οδηγός δίσκου εξόδου τροφοδοσίας χαρτιού
Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
Οδηγίες χρήσης
Διαχωριστής ρολού χαρτιού
Αξεσουάρ για κατακόρυφη τοποθέτηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040
UB-E04: 10/100 BaseT Ethernet I/F Board
C32C881008
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