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Εξαιρετική ποιότητα, ευελιξία, συνδεσιμότητα και ανθεκτικότητα, καθώς 
και αυτόματο κοπτικό, αντιστρεβλωτικό και ασύρματη φόρτιση συμβατή 
με Qi.

Μικρός και κομψός, ο TM-P80IIAC είναι ελαφρύτερος, αλλά πιο ανθεκτικός από ποτέ 
και διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν 
γρήγορα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία, 
αξιοπιστία, συνδεσιμότητα και ευκολία χρήσης, είναι η ιδανική επιλογή για πολυάσχολα 
περιβάλλοντα εν κινήσει, όπως εφαρμογές στους τομείς του λιανεμπορίου, της 
εστίασης/φιλοξενίας και εντός οχημάτων.

Ιδανικός για απαιτητικά περιβάλλοντα εν κινήσει, όπως εφαρμογές στους τομείς της 
εστίασης/φιλοξενίας και εντός οχημάτων, ο ολοκαίνουργιος TM-P80IIAC είναι μικρός, 
κομψός και πιο ελαφρύς από τον προκάτοχό του. Προσφέροντας τώρα ενισχυμένη 
αντοχή σε πτώσεις και προστασία από την είσοδο σκόνης και νερού σύμφωνα με τα 
πρότυπα IP54, μπορεί να χειριστεί γραμμοκώδικες και σύμβολα 2D, ενώ περιλαμβάνει 
αυτόματο κοπτικό και αντιστρεβλωτικό διασφαλίζοντας επίπεδες, καθαρές αποδείξεις. 
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 η δυνατότητα Wi-Fi 5 
προσφέρει εξαιρετική ασύρματη απόδοση, καθώς και λειτουργία «Direct» Wi-Fi, 
επιτρέποντας την άμεση σύνδεση έως και 8 συσκευών χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε 
δίκτυο ή hotspot. Επιπλέον, καθώς ο TM-P80II AC διαθέτει δυνατότητες Qi, η φόρτιση 
γίνεται εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Μικρού μεγέθους, εργονομικός και 
κομψός
Ολοκαίνουργια σχεδίαση που τον κάνει πιο 
ελαφρύ από ποτέ και εύχρηστο.
Προηγμένα χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει αυτόματο κοπτικό, 
αντιστρεβλωτικό και φόρτιση συμβατή με Qi.
Ακόμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
Βελτιωμένη αντοχή σε πτώσεις και 
πιστοποίηση IP54 για είσοδο σκόνης και 
νερού.
Ιδανικός για περιβάλλοντα εν κινήσει
Σχεδιασμένος για απαιτητικές εφαρμογές 
κινητών συσκευών, όπως η χρήση εντός 
οχημάτων.
Εξαιρετικές δυνατότητες διασύνδεσης
USB-C και W-Fi, συν λειτουργία W-Fi Direct 
για εύκολη εκτύπωση.
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Μπαταρία (OY-BY60II)
Κλιπ ζώνης
Κύρια συσκευή
Ρολό χαρτιού
Καλώδιο USB
Καλώδιο AC Ευρώπης
PS-11
Οδηγίες τοποθέτησης
Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

PS-11: Power supply
C32C825375
OT-BY60II: Lithium-ion battery
C32C831091
OT-SB60II: Single battery charger
C32C881007
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