
Epson TM-T20
KARTA PRODUKTU

Dzięki łatwości instalacji tej niedrogiej drukarki można rozpocząć pracę 
bez problemów. Wraz z drukarką dostarczamy wszystkie niezbędne do 
instalacji elementy: kabel zasilający i USB oraz sterowniki. Certyfikat 
Energy Star potwierdza naszą dbałość o ekologię przez redukcję emisji 
CO2 oraz minimalizacje zużycia enerii elektrycznej. oznacza 
zmniejszoną emisję CO2, więc jest to rozwiązanie proekologiczne.

Drukarka TM-T20 jest prosta w konfiguracji i obsłudze; obsługuje większość systemów 
operacyjnych. Wbudowany zasilacz oraz dolączone przewody zasilający i USB, ścienna 
ramka montażowa oraz zestaw do konwersji jest to kompletne rozwiązanie do 
zastosowania w punkcie sprzedaży.

Drukarka stanowi doskonałe połączenie wysokiej jakości i niezawodności przy 
zachowaniu umiarkowanej ceny. Dzięki temu może być wykorzystywana we wszystkich 
punktach handlowych.

Urządzenie zapewnia szybkość druku na poziomie 150 mm na sekundę — wydruki 
wykonywane są szybciej i bez opóźnień.

Drukarka jest zgodna z normą ENERGY STAR®, Firma Epson jako światowy producent 
dokłada starań, aby chronić środowisko dla przyszłych pokoleń. Produkty Epson 
zużywają znacznie mniej energii redukjąc koszty eksploatacji i chronić środowisko 
naturalne co potwierdzają certyfikaty ENERGY STAR®.

KLUCZOWE CECHY



Epson TM-T20

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INTERFEJSY

Przyłącza RS-232, Wysuwanie szuflady

ZASILANIE

Napięcie robocze 24 V

Zasilacz Wewnętrzne zasilanie

INFORMACJE OGÓLNE

Wymiary produktu 140 x 199 x 146 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu 1,7 kg

Kolor Epson ciemnoszary/biały zimny

Instalacja Poziom, Pion, Uchwyt naścienny

Złącze wtykowe Funkcja D.K.D (2 napędy)

Poziom hałasu Praca: 55 dB (A)

Wilgotność powietrza Praca 10% - 90%, Składowanie 10% - 90%

Temperatura Praca 5°C - 45°C, Składowanie -10°C - 50°C

UTRZYMANIE STANDARDÓW

Standardy EMC Oznaczenie CE

Standardy bezpieczeństwa TÜV, GOST-R

INNE FUNKCJE

Moduł tnący Cięcie częściowe

Czujniki Czujnik końca papieru, Czujnik otwarcia osłony

INNE

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Kabel zasilający
Rolka papieru termicznego
Włącznik za pokrywie
Uchwyt naścienny
Ogumione nóżki
Płyta prowadząca do papieru o szerokości 
58 mm

INFORMACJA LOGISTYCZNA

Wymiary opakowania pojedynczego
193 x 242 x 236 mm
Waga pudełka
2,3 kg
szt.
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Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


