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DATASHEET / BROCHURE

Με τον φορητό εκτυπωτή αποδείξεων 2 ιντσών TM-P20II της Epson, 
απολαμβάνετε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα ευελιξίας, συνδεσιμότητας, 
ευκολίας χρήσης και ανθεκτικότητας.

Με ολοκαίνουργια, εξαιρετικά ελαφριά και κομψή σχεδίαση, ο φορητός εκτυπωτής 
αποδείξεων TM-P20II της Epson προσφέρει μια σειρά από νέα και προηγμένα 
χαρακτηριστικά, καθώς και ενισχυμένη ανθεκτικότητα. Προσφέροντας εξαιρετική 
ευελιξία, αξιοπιστία, συνδεσιμότητα και ευκολία χρήσης, είναι ιδανικός για πολυάσχολα 
περιβάλλοντα εν κινήσει, όπως εφαρμογές στους τομείς του λιανεμπορίου, της 
εστίασης/φιλοξενίας και εντός οχημάτων. 

Προσφέροντας εξαιρετική απόδοση σε μικρή, κομψή και ιδιαίτερα ελαφριά σχεδίαση, ο 
ολοκαίνουργιος TM-P20II είναι ιδανικός για όσους χρειάζονται εκτύπωση αποδείξεων 
εν κινήσει. Εγκεκριμένος τώρα και για εφαρμογές εντός οχημάτων, είναι ακόμα πιο 
ανθεκτικός από ποτέ, παρέχοντας αυξημένη αντοχή σε πτώσεις και προστασία 
σύμφωνα με τα πρότυπα IP54 και μπορεί εύκολα να στερεωθεί σε ζώνη ή να 
μεταφερθεί στον ώμο. Με συνδεσιμότητα USB-C, καθώς και υποστήριξη για 
«κλασικές» και χαμηλής ενέργειας λειτουργίες Bluetooth 5.0, παρέχει εξαιρετικό εύρος, 
απρόσκοπτη σύζευξη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας όλη την ημέρα, ενώ χάρη 
στη δυνατότητα Wi-Fi 5 προσφέρει εξαιρετική ασύρματη απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας «Direct» Wi-Fi, επιτρέποντας την άμεση 
σύνδεση έως και 8 συσκευών χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε δίκτυο ή hotspot. 
Παρέχεται με ένα ολοκληρωμένο δελτίο «γρήγορης εκκίνησης», το οποίο περιλαμβάνει 
κωδικούς QR που συνδέονται με οδηγούς βίντεο, για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση και 
διαμόρφωση.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ολοκαίνουργια, συμπαγής και κομψή 
σχεδίαση
Είναι εύχρηστος χάρη στον εργονομικό και 
ελαφρύ συντελεστή μορφής.
Εκτυπώστε οπουδήποτε, οποτεδήποτε
Ιδανικός για περιβάλλοντα εν κινήσει, 
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών εντός 
οχημάτων.
Εξαιρετικά ανθεκτικός και αξιόπιστος
Βελτιωμένη αντοχή σε πτώσεις και 
πιστοποίηση IP54 για είσοδο σκόνης και 
νερού.
Εξαιρετικές δυνατότητες διασύνδεσης
USB-C και W-Fi, συν λειτουργία W-Fi Direct 
για εύκολη εκτύπωση.
Εύκολη εγκατάσταση και διαμόρφωση
Παρέχεται με δελτίο «Γρήγορης εκκίνησης» 
μαζί με κωδικούς QR που συνδέονται με 
οδηγούς βίντεο.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Συνδέσεις Bluetooth, USB Type-C

ΙΣΧΎΣ
Διάρκεια ζωής μπαταρίας Bluetooth 27 Ώρες

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 79 x 120 x 46 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 0,22 kg
Χρώμα Black (EBCK)
Επίπεδο θορύβου Operation (Roll): 57 dB (A)
Υγρασία αέρα Λειτουργία 10% - 90%
Θερμοκρασία Λειτουργία -15° C - 50° C

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C31CJ99101

Γραμμωτός κωδικός 8715946709277
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κλιπ ζώνης
Κύρια συσκευή
Ρολό χαρτιού
Καλώδιο USB
Έγγραφο εγγύησης
Μπαταρία (OT-BY20)
Οδηγός Γρήγορης έναρξης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

OT-BY20 (093): Li-Ion Battery
C32C831093
Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II
C32C882321
Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II
C32C882331
Epson OT-PC20II (341): Padded case for P20II
C32C882341
Epson OT-SB20II (371): Single battery charger for OT-BY20
C32C882371
Epson OT-CH20II (391): Multiple battery charger for P20II
C32C882391

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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