FICHA DE PRODUTO

Epson TM-T20 Series

Com esta impressora de recibos térmica, económica e fácil de utilizar,
pode começar a trabalhar com o mínimo de confusão, porque a
embalagem contém tudo o que necessita. E a certificação Energy
Star significa uma pegada de Co2 reduzida, o que a torna uma opção
mais verde.
Fácil de configurar e simples de manter, a TM-T20 é acessível e suporta todos os
sistemas operativos actuais. E com o transformador, o cabo CA, o cabo de interface e o
suporte para instalação na parede, é a solução POS completa fora da caixa.
Trata-se de uma combinação ideal de alta qualidade e fiabilidade a um preço acessível,
pelo que de adequa perfeitamente a qualquer ambiente retalhista.
Este dispositivo fiável imprime a uma velocidade de 150mm por segundo, o que significa
uma impressão rápida, sem confusões nem atrasos.
Este produto cumpre as normas ENERGY STAR® e a Epson é um fabricante global
empenhado em proteger o Ambiente para as gerações futuras, oferecendo uma gama
de produtos com certificação ENERGY STAR®. Este objectivo é conseguido reduzindo
significativamente a utilização de electricidade, que poupa energia, dinheiro e o
Ambiente, sem comprometer a qualidade.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Epson TM-T20 Series

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
INTERFACES
Ligações

MATERIAL FORNECIDO
RS-232, Abertura automática da gaveta

POWER
Fonte de alimentação

Alimentação de corrente interna

Tensão de serviço

24 V

GERAL
Dimensões do produto

140 x 199 x 146 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

1,7 kg

Cor

Epson Dark Gray / Epson Cool White

Nível de ruído

Funcionamento: 55 dB (A)

Instalação

Horizontal, Vertical, Suporte de parede

Conector

Função D.K.D (2 drivers)

Humidade do ar

Operação 10% - 90%, Armazenamento 10% - 90%

Temperatura

Operação 5° C - 45° C, Armazenamento -10° C - 50° C

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

TIPOS DE LETRA E ESTILOS
Velocidade de impressão

150 mm/seg

Altura da letra

0,88 mm (L) x 2,13 mm (A) / 1,25 mm (L) x 3 mm (A)

Conjunto de caracteres

95 alfanumérico, 18 internacional, 128 x 43 gráfico

Caracteres por polegada

22,6 cpp / 16,9 cpp

Densidade dos pontos

203 dpi x 203 dpi

CONFORMIDADE COM NORMAS
Padrões EMC

Marca CE

OUTROS
Garantia

24 Meses Entrega

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
Dimensões Embalagem individual

193 x 242 x 236 mm

Peso da embalagem

2,3 Kg

Quantidade múltipla de encomenda

4 Unidades

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Aparelho principal
Manual de instalação
Instruções de utilização (CD)
Driver e programas de ajuda (CD)
Cabo de corrente
Rolo de papel térmico
Tampa do botão de ligar
Suporte de parede
Pés de borracha
58 mm largura da placa guia de papel

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson OT-BZ20-634:ALARME SONORO EXTERNO
OPCIONAL para T88 e T20
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