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Vähittäismyyntikentällä
tapahtuu kehitystä
Vähittäiskaupat ymmärtävät nykyään entistä paremmin
kaikkikanavaisuuden tärkeyden, sillä sen ansiosta
kuluttajat voivat tehdä ostoksia joustavasti heille
sopivimmalla tavalla ja vaihtaa halutessaan kanavaa.
Kaikkikanavainen lähestymistapa on muuttamassa
kivijalkakauppojen "perinteistä" roolia, sillä nyt kuluttajat
käyvät liikkeissä katsomassa tuotteita ja menevät sitten
kotiin lukemaan arvosteluja, vertailemaan hintoja ja
lopulta tekemään ostokset verkossa.
Vähittäiskaupan luvut kuitenkin osoittavat, että 66 %1
ostoista tehdään edelleen fyysisessä kaupassa, joten
myymäläkokemus on yhä tärkeää asiakasuskollisuuden
varmistamisessa. Paras tapa parantaa
myymäläkokemusta on käyttää tekniikkaa.

Yhtä lailla hotelli- ja ravintola-alalla asiakasuskollisuuden
saamisessa hyödynnetään yhä enemmän tekniikkaa
– käytössä on uusia ja innovatiivisia tapoja. Tekniikan
käyttö voi näkyä pöydän tilausten ja maksujen
hoitamisessa tablet-tietokoneella tai siinä, että asiakkaat
voivat helposti selata ruokalistaa ja tehdä tilauksia
älypuhelimillaan.
Selvästi havaittavissa sekä vähittäismyynti- että hotellija ravintola-aloilla on se, että asiakaskokemuksen
kehittäminen ja parantaminen on avainasemassa – ja
tekniikalla on keskeinen rooli sen edesauttamisessa.
Myyntipiste on keskeinen kehittämisalue, sillä sen
kautta kuluttajat voivat hyödyntää tarjouksia, tuotteita ja
kampanjoita.
Kun myyntipisteessä on käytössä moderni tekniikka,
jälleenmyyjät voivat

vaikuttaa asiakkaiden
ostokäyttäytymiseen

suorittaa liiketapahtumia
muualla kuin kassalla

antaa räätälöityjä
tietoja asiakaspalvelun
parantamiseksi

tulostaa kuitteja
etäyhteyden kautta

Pysy kuluttajien vauhdissa
Epson tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tekniikoita ja tuotteita, jotka on suunniteltu
parantamaan lähes kaikenlaisia vähittäismyyntiympäristöjä ja joiden avulla voit seurata kuluttajien
kehittyviä tottumuksia. Älykkäät tulostimemme ja päätteemme viihdyttävät, tuovat lisäarvoa,
helpottavat käyttöä, pienentävät odotusaikoja ja varmistavat, että jokainen myymäläkäynti
muistetaan oikeista syistä. Me autamme hyödyntämään pilvitekniikkaa mahdollisimman hyvin
sekä käyttämään mobiilitekniikkaa, jotta voit todella saada yhteyden asiakkaisiin.

Vahvista liikkuvuutta

Paranna joustavuutta

–– Anna henkilökunnalle reaaliaikaiset
tuote- ja varastotiedot käden ulottuville
–– Mahdollista tapahtumat tableteista ja
muista mobiililaitteista
–– Tunnista lähin myyntipiste ja tulosta
kuitit siitä jäljitetekniikan avulla

–– Laitteisto on yhteensopiva monenlaisten
ohjelmistoratkaisujen kanssa
–– Hyödynnä Epsonin laajaa itsenäisten
ohjelmistonvalmistajien yhteisöä
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Keskity liiketoimintaan

Mukauta helposti

–– Valitse laajasta valikoimasta yritystäsi
hyödyttävät jälleenmyyntituotteet ja -ratkaisut
–– Suunniteltu tietoliikenneyhteyksiä käyttäville
yrityksille

–– Pysy kilpailukykyisenä ja ajan
tasalla nopeasti muuttuvassa
vähittäismyyntiympäristössä
–– Integroi PC-, mobiili- ja Webpohjaisten myyntipistepalveluiden
kanssa
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Uusi tekniikka luo uusia mahdollisuuksia
TM-Intelligent-valikoima on suunniteltu muuttuvaksi, mukautuvaksi ja laajennettavaksi, mikä tekee siitä täydellisen alustan muuttamaan
vähittäiskaupan tulevaisuuden vision tämän päivän todellisuudeksi. TM-Intelligent-valikoima tarjoaa monia mahdollisuuksia:
Ota käyttöön kätevät noutotilausjärjestelmät

Ota käyttöön verkkopohjaiset myyntipistesovellukset

Asiakas tekee ruokatilauksen verkossa. Palveluntarjoaja lähettää sen
ravintolan TM-Intelligentiin, joka tulostaa tilauksen ja kuitin.

Asiakkaat käyttävät verkkopohjaisia myyntipistesovelluksia
tablet-tietokoneilla. TM-Intelligent tulostaa kuitit ja mahdollistaa
oheislaitteiden käytön suoraan verkkosovelluksesta.

Yksinkertaista "napsauta ja nouda" -ratkaisuja
Asiakas tekee tilauksen verkossa. Palveluntarjoaja lähettää sen
myymälän TM-Intelligent-laitteeseen, joka tulostaa tilauksen ja kuitin.

Lisää sisältöä perinteisiin kuitteihin
Verkkopohjainen palveluntarjoaja vie TM-Intelligentiä käyttämällä
palvelut, kuten kupongit ja uskollisuuspisteet, suoraan tulostimeen.

Optimoi avustettu ostostenteko

Ota tilauksia tehokkaasti

Tablet-tietokonetta käyttämällä myyntiapulaiset saavat tuotetietoja
ja voivat auttaa asiakkaita päätöksenteossa. Myyntitapahtumat
päätetään käyttämällä kannettavia TM-Intelligent-, TM-m(suunniteltu tablet-ratkaisuihin) tai TM-P-tulostimia.

Tarjoilijan tilaukset lähetetään tablet-tietokoneiden kautta
TM-Intelligentiin, joka lähettää tiedot edelleen keittiöön ja
baariin käsiteltäväksi.
Päivitä huonepalvelua
Vieraat tilaavat huonepalvelusta verkossa ja tilaukset lähetetään
TM-Intelligent-laitteeseen keittiön tai hotellihenkilökunnan
valmisteltavaksi.

Tarjoa ensiluokkaista
palvelua
TABLETMYYNTIPISTERATKAISUT
Paranna henkilökunnan
liikkuvuutta sekä
asiakaskokemusta ottamalla
käyttöön TM-m30-tabletmyyntipisteratkaisu.

LIIKKUVAA TULOSTUSTA
Kannettavan TM-P20kuittitulostimen avulla voit parantaa
asiakaskokemusta ottamalla
maksuja vastaan ja tulostamalla
kuitteja eri puolilla ravintolaa.

KOMPAKTIA TULOSTUSTA

MIELEKKÄÄMPÄÄ
VUOROVAIKUTUSTA

Yhdessä mobiililaitteen, kuten
tablet-tietokoneen, kanssa
TM-T70II on ihanteellinen valinta
tyylikkääksi ja tilaa säästäväksi
ratkaisuksi vastaanottotiskillä.

Lisää asiakasvuorovaikutusta
niin, että asiakkaat voivat
käyttää omia älylaitteitaan
ruokalistojen selaamiseen
ja tilaamiseen.
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LUOTETTAVAA TULOSTUSTA
TM-T20II on luotettava, vähän
ylläpitoa vaativa kuittitulostin, joka
sopii ihanteellisesti kiireisiin keittiöihin.
Laite on erittäin pienikokoinen, ja
sen voi joko asentaa vaakatasoon tai
kiinnittää seinälle pystysuuntaisesti.

PALKITTUA JÄLKEÄ
Epsonin A4- ja A3-tulostinten
WorkForce Pro -sarjan pienet
käyttökustannukset, nopea
tulostus ja vähäinen huollontarve
lisäävät tuottavuutta.

TOIMISTOTEHTÄVÄT
Päälliköt voivat käyttää
mobiililaitteita ravintolan
ja baarin reaaliaikaisten
myyntitulojen ja
myyntitapahtumien määrän
tarkkailemiseen.
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LIIKKUVA HENKILÖSTÖ
Asiakkaat saavat
nopeamman, sujuvamman
ja saumattomamman
kokemuksen, kun
henkilökunta voi liikkua ympäri
ravintolaa ottamassa vastaan
tilauksia tablet-tietokoneilla.

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
TM-T88VI-iHubin avulla voit
helposti integroida ja hallita
monenlaisia oheislaitteita.

Lisää myyntipisteen
tehokkuutta
TEHOKKAAT TOIMINNOT

TARRAT HETKESSÄ

Nopeuta käsittelyaikaa ja vähennä
käyttökatkoja TM-T88VI:n avulla. Nopea
tulostus, erinomainen luotettavuus ja
pelkistetty muotoilu tekevät siitä ihanteellisen
kuittitulostimen myyntipisteeseesi.
Myyntipisteisiin sopivat myös hyvin
verosäännösten mukaiset tulostimemme,
jotka tulostavat kuitteja ja hyödyntävät
valvottua muistia.

Lisää tuotteittesi näkyvyyttä
laadukkailla ja erottuvilla, tarpeen
mukaan tulostetuilla väritarroilla,
etiketeillä ja lipuilla. ColorWorks
C3500 sopii täydellisesti
erityistuotelinjoihin, kampanjoihin ja
viime hetken tarjouksiin.

MOBIILITULOSTUS
Luo väliaikaisia ostokokemuksia
tulostamalla kuitteja helposti
tablet-tietokoneelta käyttämällä
pienikokoista ja tyylikästä TMm30-kuittitulostinta.
1.2
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PALVELUN NOPEUS
Nauti kuittien tulostuksesta ja
laskujen käsittelystä nopeasti
TM-H6000IV:llä. Pienikokoinen
laite on helppo sijoittaa pieniin
myyntipistetiloihin.

TAVOITA ASIAKKAITA
PAREMMIN
Lisää tuottoa ja
asiakasuskollisuutta värillisellä
kuponkitulostuksella TMC710:n avulla. Kohdista
kampanjoita tietyille kuluttajille
ja lisää kampanjoiden
tehokkuutta ja myyntiä.

1.6
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PALKITTUJA
KUSTANNUKSIA

TEE VAIKUTUS
Moninkertaista kampanjoiden
vaikutus SureColor SC-T -sarjalla.
Luo suuria, hyvin tarkkoja julisteita
ja näyttöjä, jotka vahvistavat
brändin imagoa ja lisäävät myyntiä.
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Epsonin A4- ja A3-tulostinten
WorkForce Pro -sarjan
pienet käyttökustannukset,
nopea tulostus ja vähäinen
huollontarve lisäävät
tuottavuutta.

TULOSTA LIIKKEELLÄ
OLLESSASI
TM-P60II Peeler on
ihanteellinen nopeaan
ja tehokkaaseen, aikaa
säästävään hyllyetikettien
tulostamiseen ja tuotteiden
merkintään.

UUDENLAISTA
LUOTETTAVUUTTA
Kestävä, luotettava ja
nopea ColorWorks C7500
-väritarratulostin sopii ihanteellisesti
teollisuusympäristöihin –
sillä voit tulostaa niin tarroja
laatikoihin kuin hyllyetikettejä
järjestelytarkoituksessa.

MYYNTIPISTEPÄÄTTEET

Älykäs hallinta
Monia käteviä etuja tarjoavat älykkäät myyntipistetulostimemme esittelevät lukuisia uusia
mahdollisuuksia, joiden avulla voit hallita ympäristöäsi täysin.
Voit tulostaa suoraan mobiililaitteista ja hallita myyntipisteen oheislaitteita paikallisesti
tai verkossa. Tulostimien vuorovaikutteisuuden ansiosta myös kohdennettu viestintä
digitaalinäytöillä on mahdollista. Lisäksi näitä joustavia ominaisuuksia täydentää laitteen
kompakti rakenne, joka säästää tilaa.

Pienikokoinen
Pienikokoinen, tyylikäs
musta tai valkoinen
muotoilu säästää tilaa
myyntitiskiltä

Oheislaitteiden
hallinta
Hallitsee myyntipisteen
oheislaitteita
paikallisesti tai verkon
kautta

Tulosta
mobiililaitteista
Suora tulostus tablettietokoneista ja muista
älylaitteista

Interaktiivinen
Kohdennettu viestintä
digitaalinäyttöjen
kanssa

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88V-DT on jälleenmyyjille merkittäviä kustannussäästöjä
tarjoava erillinen, älykäs kuittitulostin, jossa on integroitu
rakenne (sisäinen prosessori). Tämä pienentää tarvittavien
laitteiden määrää, vähentää energian käyttöä ja pienentää
ylläpito- ja huoltokustannuksia. Tulostimen paperin
säästöominaisuus pienentää kustannuksia entisestään.

TM-T70II-DT:ssä on kaikki samat toiminnot kuin TM-T88VDT:ssä ja lisäksi mahdollisuus kiinnittää laite tiskin alle.
Mobiililaitteiden käyttö yksinkertaistuu, sillä mobiililaite
kommunikoi tulostimen kanssa Internet-selainten avulla.
Määritys, hallinta ja paikallisen laitteen hallinta voidaan myös
suorittaa etäyhteyden avulla.

TM-T88V-DT on myös vikasietoinen, sillä voit suorittaa
paikallisia sovelluksia ja käyttää sisäisiä tietokonetoimintoja
myyntipistesovellusten ja -tietokantojen varmuuskopioimiseen.

Jopa 250 mm/s:n tulostusnopeus säästää aikaa, ja kokonaan
edestä tapahtuva käyttö auttaa säästämään tilaa. Jälleenmyyjät
voivat vähentää virrankulutusta perinteisiin järjestelmiin verrattuna,
sillä yksittäinen laite voi sisältää tulostimen, prosessorin ja
tallennusvälineen.

–– Suora kommunikointi mobiililaitteiden kanssa ilman tietokonetta tai
ohjaimia ePOS-tekniikan ansiosta
–– Täydellinen myyntipistepisteratkaisu, joka sisältää kaikkien
oheislaitteiden hallinnan integroidun rakenteen ansiosta, johon
kuuluu sisäinen prosessori, muisti ja SSD
–– Kustannukset vähenevät, kun hallittavia laitteita on vähemmän
–– Poistaa käyttökatkot paikallisella tietojen varmuustallennuksella

–– Tulostus suoraan HTML 5 -selaimesta
–– Eri mobiililaitteiden eri sovellukset voivat jakaa tietoja
Communication Boxin, Epsonin sisällönhallintaominaisuuden,
avulla
–– Myyntipisteen oheislaitteita ohjataan paikallisesti tai verkon
kautta ePOS-tekniikalla

11

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Luo myyntipisteen toimintokeskus TM-T88VI-iHub:n avulla.
Integroi ja hallitse oheislaitteita, kuten viivakoodinlukijoita,
näyttöjä ja tablet-tietokoneita, helposti monipuolisten
liitäntöjen avulla.

Huipputekninen, tablet-pohjainen myyntipisteympäristö ja
kuittitulostin, joka tarjoaa verkko- ja mobiililaiteyhteyden
sekä perusoheislaitteiden ohjauksen.

TM-T88VI-iHub on suunniteltu toimimaan sekä perinteisen
PC-myyntipisteen että verkkopohjaisten järjestelmien kanssa
samaan aikaan.
–– Useita langallisia ja Wi-Fi-yhteyttä käyttäviä liitäntävaihtoehtoja
–– Yhdistä laaja valikoima oheislaitteita
–– Erittäin nopea tulostus – jopa 350 mm/s
–– Tulostaa verkkopalvelimesta suoraan yhdistettyyn kuittitulostimeen
–– Jäljitteiden tuki parempia asiakassuhteita varten

TM-T70-iHub toimii ympäristönä tablet-pohjaisille
myyntipistesovelluksille. Se kommunikoi tablet-tietokoneiden
kanssa ja ohjaa myyntipisteen perusoheislaitteita, kuten
viivakoodinlukijoita ja näppäimistöjä. Se on kattava
myyntipisteympäristö, joka ei edellytä ylimääräisiä tietokoneita,
myyntipistepäätteitä tai ohjaimia. Edestä tapahtuvan paperinsyötön
ansiosta tämä kuittitulostimen voi sijoittaa tiskin alle.
–– Tulosta kuitteja ja ohjaa oheislaitteita suoran selaimista
–– Ei ohjainten asentamis- ja päivitystarvetta
–– Hyödynnä mobiililaitteita sisällönhallintaa ja muita työkaluja varten

MYYNTIPISTETULOSTIMET

Nopeutta ja helppoutta
Asiakas on kuningas. Siksi ensiluokkainen palvelu ja miellyttävä kokemus ovat erittäin
tärkeitä tuottavuuden saavuttamisen kannalta. Toimitamme kauppa- ja palvelualojen
tarpeet täyttävää tekniikkaa, oli kyse sitten tapahtumavirran nopeuttamisesta tai
käyttämättömyysajan lyhentämisestä.

TM-T88VI
Erittäin mukautuva huippuluokan TM-T88VI-kuittitulostin on
suunniteltu toimimaan sekä perinteisten PC-pohjaisten
myyntipistejärjestelmien että verkkomobiilimyyntipistepalveluiden kanssa samaan aikaan, mikä
auttaa yritystäsi valmistautumaan tulevaisuuteen.
Täydellisesti kauppoihin, baareihin ja ravintoloihin sopiva laite antaa
yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia tapoja kanssakäyntiin
asiakkaiden kanssa. Se mahdollistaa myös verkko- ja mobiiliratkaisuihin
tutustumisen ilman perinteisen PC-pohjaisen järjestelmän toimintojen
menettämistä.
Joustavuuden lisäksi TM-T88VI:n ominaisuuksiin kuuluvat muun
muassa loistava suorituskyky, josta on osoituksena jopa 350 mm/s:n
tulostusnopeus, ja erinomainen luotettavuus. Lisäksi käänteinen
paperinsyöttötoiminto auttaa säästämään paperia suorituskykyä
heikentämättä, samalla kun se vähentää käyttökustannuksia ja
paperijätteen määrää.
–– Erittäin nopea tulostus – jopa 350 mm/s
–– Yhteentoimivuus mahdollistaa PC:n, mobiililaitteen ja verkon käytön
samaan aikaan
–– Tulostaa verkkopalvelimesta suoraan yhdistettyyn kuittitulostimeen
–– Tulostaa lähimpään käytettävissä olevaan tulostimeen mobiililaitteesta
jäljitteiden tuen avulla
–– Yhteensopiva nykyisten TM-T88V-ohjainten ja -sovellusten kanssa

Tulosta mobiililaitteista
Suora tulostus tablet-tietokoneista ja
muista älylaitteista

Taloudellinen
Käänteinen paperinsyöttötoiminto
säästää rahaa
Nopea
Tulostusnopeus 350 mm/s

Oheislaitteiden hallinta
Hallitsee myyntipisteen oheislaitteita
paikallisesti tai verkon kautta
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TM-T88V

TM-T70II

Tämä on taloudellisin ja vähiten luonnonvaroja kuluttava
lämpötulostimemme. Se on lippulaivamalli, joka tehostaa
yrityksesi toimintaa erittäin kustannustehokkaasti.

Tämä keskitasoinen myyntipisteen lämpökuittitulostin on
ihanteellinen jälleenmyyjille ja majoitusalalle, sillä se on nopea
ja luotettava ja sen muotoilu on tilaa säästävä ja tyylikäs. Se
on helppoa yhdistää ja integroida, ja sillä voi tulostaa suoraan
mobiililaitteesta joko alkuperäisen tai verkkopohjaisen
sovelluksen avulla.

Kuten edeltäjänsä Epson TM-T88, myös tämä tulostin perustuu
alaa eteenpäin vievälle innovaatiolle. Se on maailman ensimmäinen
ENERGY STAR -hyväksynnän saanut lämpökuittitulostin
ja myös ensimmäinen harmaasävyistä grafiikkaa tulostava
myyntipistetulostin.
Tulostin on kestävä myyntipistekäytössä. Siinä on metalliset saranat,
roiskesuojaus ja integroitu paperileikkuri, jonka suorituskyky on kaksi
miljoonaa leikkausta. Tulostimen keskimääräinen vikaantumisväli
on 70 miljoonaa riviä ja tulostuspään kapasiteettia on kasvatettu 50
prosentilla. Tulostimen luotettavuuden ansiosta tarjoamme sille neljän
vuoden kaupallisen takuun.
–– Nopea tulostus jopa 300 mm/s
–– Automaattinen paperinsäästötoiminto vähentää paperinkulutusta
–– Erittäin luotettava, keskimääräinen vikaantumisväli 70 miljoonaa
riviä
–– Helppo asennus ja päivitys
–– Monipuoliset liitännät
–– Värivalikoimaan kuuluu viileä valkoinen, tummanharmaa,
valkoinen ja musta

TM-T70II tarjoaa monipuoliset liitännät mahdollisimman joustavaa ITinfrastruktuuria varten. Kokonaan edestä käytettävän TM-T70II:n voi
asentaa tiskin alle, jolloin arvokasta pöytätilaa vapautuu.
–– Nopea ja luotettava kuittitulostin
–– Tilaa säästävän muotoilun ansiosta muita myyntipisteen
oheislaitteita voi asettaa tulostimen päälle, jolloin se soveltuu
mPOS-sovelluksiin
–– Laite on täysin edestä käytettävä, joten sitä voi säilyttää ja käyttää
tiskin alla
–– Harmaasävytulostus tehostaa kuitin logoja ja markkinointiviestejä
–– Paperinsäästötoiminto vähentää automaattisesti paperinkäyttöä
–– ENERGY STAR -hyväksytty laite pienentää sekä sähkölaskuja että
ympäristön kuormitusta

MYYNTIPISTETULOSTIMET
TM-m30
Epsonin TM-m30-tabletmyyntipistetulostin on ihanteellinen
ratkaisu niille, jotka haluavat siirtyä
edulliseen ja helposti asennettavaan
tablet-myyntipistejärjestelmään.
ePOSin ansiosta TM-m30 pystyy
vaivattomasti kommunikoimaan
verkkosovellusten kanssa, joten
kuitit voidaan tulostaa nopeasti
ja tehokkaasti mistä tahansa
mobiililaitteesta.
Tyylikäs ja kompakti TM-m30
on yksi maailman pienimmistä
myyntipistetulostimista. Pienen kokonsa
ansiosta se voidaan sijoittaa lähes
minne tahansa, joten se sopii kaikkiin
vähittäismyyntiympäristöihin, etenkin jos
käytettävissä on vain vähän tilaa. Paperi
voidaan lisätä mustana tai valkoisena
saatavaan tulostimeen päältä tai edestä.
ePOSilla voit tulostaa suoraan mistä
tahansa älylaitteesta sekä mukauttaa kuitit
logoilla ja markkinointiviesteillä nopeasti ja
helposti. Laadukkaan, useita harmaasävyjä
tukevan tulostuksen ansiosta myös
edistyksellisen grafiikan ja viivakoodien
tuottaminen käy vaivattomasti käden
käänteessä.
Lisäksi käänteisellä paperinsyötöllä tai
logon tulostuksella kuittia leikattaessa
voidaan lyhentää kuittia, mikä vähentää
paperikustannuksia ja paperinkulutusta
jopa 30 %.

TM-m30
Lisävarusteena saatava
asiakasnäyttö
Näytä tietoja lisävarusteena
saatavalla DM-D30-näytöllä, joka
näyttää yhtä modernilta kuin TMm30-tulostin
Lisävarusteena saatava tabletteline
Integroi tablet-tietokoneen
ominaisuuksia kätevällä,
lisävarusteena saatavalla tablettelineellä
Vaihdettavat kannet
Kannet vaihtamalla tulostimen
voi asettaa joko vaaka- tai
pystyasentoon, joten tulostinta voi
käyttää päältä tai edestä

–– Tyylikäs ja pienikokoinen rakenne
–– Joustava sijoittelu – aseta vaaka- tai
pystyasentoon
–– NFC- ja QR-koodilla tehtävä pariliitos
–– ePOS-Print mahdollistaa
suoratulostuksen mistä tahansa
mobiililaitteesta ilman ohjainten
asennusta tai päivitystä
–– Tulostusnopeus jopa 200 mm/s
–– Korkealaatuisia kuittitulosteita
–– Joustava ja yksinkertainen paperinsyöttö
– paperi lisätään päältä tai edestä sen
mukaan, onko kokoonpano vaaka- tai
pystyasennossa
–– Paperinsäästötoiminnot
–– ENERGY STAR® -hyväksyntä
–– Yhteensopiva uuden DM-D30-näytön
kanssa tarjoten helposti integroitavan
ratkaisun
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TM-T20II

TM-U220

TM-T20II on edullinen myyntipisteen kuittitulostin, jossa on
suuri tulostusnopeus ja taloudellisia ominaisuuksia.

Nämä edulliset ja joustavat iskutulostimet ovat ykkösvalinta
jälleenmyyntiin, majoitusalalle sekä ravintoloiden keittiöihin,
missä nopeus ja luotettavuus ovat avaintekijöitä. Valitse
D-vakiomalli, automaattileikkurilla varustettu B-malli tai
maksutositetulostuksella varustettu A-malli.

Tämä helppokäyttöinen malli on valikoimamme edullisin markkinoilla
oleva myyntipisteen kuittitulostin, ja sen 200 mm/s:n tulostusnopeus
säästää aikaa ja kilpailukykyiset hankinta- ja käyttökustannukset
säästävät rahaa, joten voit lyhentää jonoja nopeasti.
–– Automaattinen paperinsäästötoiminto säästää rahaa
–– 	Mekanismin luotettava kesto 15 miljoonaa riviä
–– 	Tulostusnopeus 200 mm/s
–– 	Vikaantumisväli 360 000 tuntia
–– 	Kaksi sisäistä liitäntää helpottavat asentamista
–– 	Kuponkien tulostussovellus

TM-T20II
Taloudellinen
Automaattinen
paperinsäästötoiminto
säästää rahaa
Luotettava
Mekanismin kesto 15
miljoonaa riviä
Nopea
Tulostusnopeus
200 mm/s

–– Vaihdettava liitäntä
–– Seinäkiinnitysmahdollisuus keittiöissä
–– Helppo paperin ja nauhan vaihto
–– 58, 70 tai 76 mm:n paperirullat

MYYNTIPISTETULOSTIMET
TM-U295

TM-U590

Uskomattoman pienikokoinen, monipuolinen lipuketulostin.

Hotellit, ravintolat ja pankit voivat käyttää tätä
moniosaisia lomakkeita tulostavaa leveää
lipuketulostinta moniin tarkoituksiin.

–– 	Erittäin pienikokoinen lipuketulostin
–– Tasorakenne soveltuu sekki- ja luottokorttimaksujen
vahvistamiseen
–– 	Pysty- ja vaakasuuntainen tulostus neljässä tulostuskoossa
mahdollistaa tulostamisen mihin kohtaan asiakirjaa tahansa

–	Lipuketulostus sekeille ja laskuille
–	Tulostaa alkuperäisen asiakirjan ja enintään neljä kopiota
–	Tasorakenteen ansiosta paperin lisääminen on helppoa
–	Myös suurempia, jopa 88 sarakkeen lipukkeita voi
käsitellä helposti

TM-U950

TM-H5000II

Täydellinen ja monipuolinen valinta kiireisille myyjille
ja ruuhkaisiin myyntipistejärjestelmiin.

Tämän lämpö- ja matriisitulostimen todistetun suorituskyvyn
ansiosta voit käyttää kuitteja liiketoimintasi työkaluina. Voit
parantaa asiakaspalvelua lisäämällä kuitteihin logoja, viestejä
ja viivakoodeja.

–– Tukee monia tulostusmuotoja, kuten kuitteja,
maksutositteita ja lipukkeita
–– Tulostaa alkuperäiset lipukkeet ja enintään neljä kopiota
–– Helppo paperinsyöttö ja automaattinen paperin leikkaus
–– Lisävarusteena sekkien tulostus- ja vahvistusyksikkö

–– Integroi markkinoinnin myyntipisteeseen
–– Nopea ja yksilöllinen leveiden lipukkeiden matriisi- ja lämpötulostus
–– Erinomainen luotettavuus
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TM-H6000IV

Leveät paperiväylät ja helppo
tarvikkeiden vaihto.

Tehosta liiketoimintaasi
toimialan nopeimmalla kuitti- ja
sekkitulostimella, jonka nopeus
on jopa 300 mm/s. Tulostimen
MICR-tarkkuus on erinomainen ja
tunnistusaste vähintään 99 %. Tämän
laitteen myötä luotettavuus paranee
aivan uudelle tasolle.
Kuitteja, laskuja ja sekkejä tulostava
pienikokoinen laite tunnetaan
yhtenä jälleenmyyntimarkkinoiden
luotettavimmista ja tehokkaimmista
monitoimitulostimista. Sillä on myös hyvin
alhaiset kokonaiskustannukset.
Tämä tulostin on entistä
energiatehokkaampi ja kuluttaa
vähemmän paperia. Näiden
ominaisuuksien ansiosta voit
alentaa kiinteitä kustannuksiasi.
Järjestelmänvalvojat arvostavat uutta
etähallintaominaisuutta, helppoa
asennettavuutta ja kahta laitteessa
olevaa liitäntää.

–– Laadukas hybriditulostin
–– Nopeaa kuittitulostusta, jopa 300 mm/s
–– Erittäin tarkka MICR-tunnistus, yli 99 %
–– Paperinsäästötoiminnot
–– Verkko- ja etähallinta
–– Valmiustilan alhainen virrankulutus takaa
energiatehokkuuden

RATKAISUT VALVOTUILLE MARKKINOILLE

Lakien ja vaatimusten
noudattaminen
Verolait säätelevät myyntitapahtumatietojen keräämiseen, luokitteluun,
rekisteröintiin ja levitykseen hyväksyttyjen valvontalaitteiden tai -järjestelmien
sertifiointia, määritystä ja käyttöä.
Epsonilla on monen vuoden kokemus verotekniikasta, -lainsäädännöstä ja
-prosesseista, ja työskentelemme tiiviissä yhteistyössä veroviranomaisten kanssa
useilla eri alueilla. Maailmanlaajuinen kattavuutemme varmistaa, että noudatamme
verosäädöksiä.
Epson TM-T800F ja Epson TM-900F -sarja osoittavat Epsonin tuntemuksen
valvonnan alaisena olevista markkinoista.

TM-T800F-sarja

TM-T900F-sarja

Epson TM-800F -sarja on suunniteltu tekemään raporttien ja
kuittien tulostus mahdollisimman helpoksi ja tehokkaaksi.
Etenkin myynti-, hotelli- ja ravintola-aloilla käyttäjät voivat
säästää aikaa valmistamalla nopeasti suuriakin raportteja.
Tietyt mallit on sertifioitu verokäyttöön Italiassa ja Puolassa
(Puolan versio on TM-T801FV ja Italian versio FP-81II).

Epson TM-T900F -sarja on suunniteltu tekemään
talousraporttien ja kuittien tulostus mahdollisimman
helpoksi ja tehokkaaksi. Tässä auttaa laitteen tehokas
400 MHz:n suoritin.
Sarja- ja USB-liitäntöjen lisäksi Ethernet-yhteys
mahdollistaa etähallinnan ja raporttien luomisen. Tietyt
mallit on sertifioitu verokäyttöön Italiassa (Italian versio
on FP-90III).

–– Tulostimen tietokantaan mahtuu jopa 10 vuoden kirjanpito
ja 20 000 tuotekuvausta (20 000 tuotekuvausta vain Italian
versiossa)
–– Sarja-, USB- tai Ethernet-liitäntä (mallin mukaan)
–– SD-korttipaikka sähköisille maksutositteille (enintään 2 Gt)

–– Sisäinen automaattileikkuri varmistaa, että asiakkaita
voidaan palvella nopeasti
–– Yksi laite talouskuittien, luottokorttien ja talouslaskujen
tulostukseen
–– Talousraporttien etähallinta ja luonti
–– Yhteensopiva XML-komentojen kanssa eikä edellytä
ohjaimia

TM-T800F/TM-T900F-sarja
Tehokas
Nopea 400 MHz:n suoritin
nopeuttaa talousraporttien ja
veroasiakirjojen tulostusta
Monipuolinen
Tulosta tekstiä, viivakoodeja ja
grafiikkaa.
Suurin tulostusnopeus:
TM-T800F: 150 mm/s
TM-T900F: 260 mm/s
Suuri kapasiteetti
Tallenna jopa 10 vuoden
taloustiedot

Liitännät
EFTPOS-maksupäätteiden
hallinta
Yhteys asiakasnäyttöön
(DM-D310F)
Älykkäät toiminnot (vain
tietyissä malleissa)
Sisäiset älykkäät toiminnot
mahdollistavat suoran
yhteyden verkko- ja tabletsovellusten kanssa
Sisäinen SMTP-asiakas
veroraporttien vientiin
sähköpostitse
LAN-liitäntä veroraporttien
etäluontiin ja etähallintaan
Web-sovellusten käyttö
sisäisen Web-palvelimen ja 8
Mt:n muistin ansiosta silloin,
kun myyntipistetoiminnot sitä
edellyttävät
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TM-T810F

TM-T86FII

TM-T810F kuuluu uusimpaan lämpökuittitulostinten sarjaan,
joka perustuu Epsonin uuteen verokäyttöympäristöön.
Integroijien on helppo kehittää yhteensopivia kortteja, koska
TM-T810F käyttää Epsonin vakiokomentosarjaa.

Tehokas ja luotettava kuittitulostin, jossa on mustien
merkkien tunnistin. Saatavilla verokäyttöön maissa,
joissa verosäädökset kieltävät lämpöpaperin käytön
mustien merkkien kanssa.

–– 	Integroijien mukautettavissa
–– Helppo mukauttaa, sillä se käyttää Epsonin vakiokomentosarjaa
–– Perustuu Epsonin uuteen verokäyttöympäristöön
–– Tehokas; tulostusnopeus jopa 150 mm/s
–– Luotettava; keskimääräinen vikaantumisväli 360 000 tuntia

–– Valmiiksi tulostetun paperin mustien merkkien tunnistin
–– Tehokas; tulostusnopeus jopa 220 mm/s
–– Luotettava; keskimääräinen vikaantumisväli 360 000 tuntia

KANNETTAVAT MYYNTIPISTETULOSTIMET

Liikkeellä
Nämä nopeat ja tehokkaat tulostimet tekevät asiakasvuorovaikutuksesta
joustavampaa ja helpompaa toiminnoilla, jotka ulottuvat laadukkaasta
kuittien ja viivakoodien tulostamisesta suoraan tulostukseen Internetselaimista tablet-tietokoneissa ja mobiililaitteissa.

TM-P60II
Receipt tai Label

Epson TM-P60II -kuitti/tarratulostin
tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun
kuittien ja tarrojen tulostamiseen.
Sen intuitiiviset ominaisuudet
hyödyntävät kädessä pidettävää,
langatonta mobiilitulostustekniikkaa
jonojen purkamisessa, tilausten
vastaanottamisessa ja hyllyetikettien
tulostamisessa, jolloin asiakkaita
voidaan palvella nopeasti ja
tehokkaasti.
Luotettavuuden takaavat yksikön kestävä
kotelo, helppo paperinsyöttö sekä akku,
joka kestää jopa 46 tuntia Bluetooth (BT)
-tilassa. Jopa neljää akkua voi ladata
samanaikaisesti lisävarusteena saatavan
latausyksikön avulla.
–– Tulostus suoraan Internet-selaimista ilman
ohjaimia
–– Mukana automaattileikkuri helppoon ja
kätevään käyttöön
–– 58 mm:n kuittien tehokas tulostus jopa
100 mm:n sekuntivauhdilla
–– Erittäin pitkäkestoinen akku
–– Pienikokoinen ja kestävä rakenne
–– Saatavana myös TM-P60II Peeler -mallina
edistyneeseen yksittäisetikettien tekoon

TM-P80

Haluaako jälleenmyynti- tai palvelualan
yrityksesi vähentää jonoja ja lisätä
myönteistä asiakaspalautetta? Jos
haluaa, tämä kannettava laite on
erinomainen valinta. TM-P80 tulostaa
myös viivakoodit ja 2D-symbolit, joten
tämä luotettava laite on välttämätön
tuote.
Jos sinun täytyy tulostaa 80 mm leveitä
kuitteja, tämä tehokas myyntipisteen
lämpötulostin sopii siihen erinomaisesti.
Tulostimessa on myös kätevä vyöpidike
mobiilikäyttöä varten.
TM-P80:ssä on automaattinen
paperinsäästötoiminto, joka automaattisesti
pienentää kuitin reunusta ja pituutta enintään
23 % ilman tietojen tai tulostusnopeuden
muuttumista.
–– Tulostus suoraan Internet-selaimista ilman
ohjaimia
–– Alan paras akun käyttöikä, jopa 46 tuntia
BT-tilassa
–– Pienikokoinen ja kestävä rakenne
–– Tulostaa kuitteja jopa 100 mm sekunnissa
–– Automaattinen paperinsäästötoiminto
vähentää kuluja
–– Automaattileikkuri helpottaa käyttöä
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TM-P20
Epsonin uusi TM-P20 on
yksinkertainen, kevyt ja luotettava
mobiilitulostusratkaisu, jonka avulla
myynti- ja palvelualan yritykset
voivat toimia tehokkaammin ja
tuottavammin. Epsonin ainutlaatuisen
sisäisen ePOS SDK* -älyominaisuuden
avulla käyttäjät voivat tulostaa
suoraan Internet-selaimista ilman
lisäohjainten asentamista. Uusien
lisäominaisuuksien, kuten helpon
asetustoiminnon sekä NFC:n tai
viivakoodin avulla tehtävän pariliitoksen
ansiosta TM-P20 on helppokäyttöinen
ratkaisu tarpeen mukaan tehtävään
mobiilitulostukseen sekä
asiakaskokemuksen ja palveluiden
parantamiseen.

–– Pieni ja kevyt 58 mm:n kannettava
kuittitulostin
–– 	Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttö
–– 	Nopea tulostus – jopa 100 mm/s
–– Luotettava ja kestävä (IP-54-sertifioitu,
lisävarusteena pehmeä laukku)
–– Akun pitkä kesto jopa 8 tuntia (BT) ja 6
tuntia (Wi-Fi)

TM-P20
Tulosta
mobiililaitteista
Suora tulostus
tablet-tietokoneista
ja muista älylaitteista
Edistykselliset
ominaisuudet
Helppo määritys
Wi-Fi-ympäristöissä
ja NFC:n tai
viivakoodin avulla
tehtävä pariliitos
kätevään käyttöön

*POS-Print on saatavana vain WLAN-tilassa

Erittäin tehokas
Nopeaa tulostusta, jopa
100 mm/s
Luotettava
Pitkäkestoinen akku
Pienikokoinen
Pienikokoinen ja kestävä
rakenne

TARRA- JA KUPONKITULOSTIMET

Luotettava ja
monipuolinen
Voit tulostaa itse tarpeen mukaan useille eri tulostusmateriaaleille
vaikkapa siirrettävät tarrat ja hyllyetiketit.

TM-T88IV ReStick
Maailman johtavan kuittitulostimen erikoisversio
kehitettiin, jotta voitaisiin tuottaa lähes mihin
vain materiaaliin tarttuvia uudelleensiirrettäviä
tarroja. Epson TM-T88IV ReStick tulostaa
yksittäisiä kuittitarroja, joita voidaan kätevästi
siirtää tartuntapintaa vahingoittamatta.
Tämä ainutlaatuinen lämpötulostin tehostaa
asiakaspalvelua vähentämällä tilauksen
käsittelyssä ilmeneviä virheitä ja tavaroiden ja
yksilöllisten tuotteiden nimeämiseen liittyviä
virheitä.
Tämä kestävä ja rakenteeltaan hyväksi todettu
innovatiivinen tulostin tulostaa ja leikkaa
tarrapaperittomia lämpöpaperirullia tarvittaessa
nopeasti ja tehokkaasti.
–– Joustava tulostus: voit tulostaa sekä kuitille että
pohjapaperittomalle ReStick-tarrapaperille
–– Parannettu roiskesuojaus
–– Nopea grafiikan, viivakoodien ja tekstin tulostus
–– Laadukas ja luotettava
–– Kätevä summeri vakiona

Tyypilliset ReStick-käyttökohteet
Epsonin pohjapaperiton ReStick-tarratulostin on
kustannustehokas ratkaisu monenlaisiin pikaruoka-, majoitusja päivittäistavara-alalla käytettäviin tarrasovelluksiin:

–– poikkeustarrat
–– matkatavarapoletit
–– tuote-etiketit
–– pizzalaatikon tarrat
–– voileipäkääreen tarrat
–– erikoiskuppien tarrat
–– noutotilauksen tarrat

–– tuoreusmerkintätarrat
–– vastaanottokuitin tarrat
–– jääkaappitarrat
–– valmisruokien tarrat
–– valmistusainetarrat
–– erikoishinnoittelutarrat
–– ravintosisältötarrat.

TM-T88IV ReStick
Käytännöllinen
Käyttää uudelleensijoitettavia
taustapaperittomia tarroja

Luotettava
Sisältää 203 dpi:n tulostuspään
tarkkaan tulostukseen
Monipuolinen
Vaaka- ja pystysuuntainen
kiinnitys mahdollista
Helppokäyttöinen
Yksinkertainen paperinsyöttö
helpottaa käyttöä
Säästää tilaa
80 mm:n kuitti tai
uudelleenkiinnitettävä tarra
voidaan tulostaa 58 mm:n tilaan

23

TM-L90 Liner-free

Epson TM-L90 ja TM-L90 Peeler

Epson TM-L90 Liner-free -tulostimen avulla
pikaruokaravintolat ja kahvilat voivat parantaa tilausten
tarkkuutta ja palvelun tehokkuutta. Asiakkaiden tilausten
tiedot tulostuvat tarrakuiteille luotettavasti ja virheettömästi.

Tehosta liiketoimintaasi nopealla, pienikokoisella
tulostimella, joka tulostaa korkealaatuisia, pysyviä etikettejä
ja kuitteja. Tulostimessa voidaan käyttää useita erilaisia
papereita, kuten lämpöetikettejä, kuitteja ja lippuja.
Peeler-versiossa on erityinen toiminto, joka irrottaa tarrat
taustapaperista, mikä sopii ihanteellisesti ympäristöihin,
joissa käytetään käsineitä.

– Parantaa QSR-tilausten tarkkuutta
– Tulostaa sekä tavalliselle paperille että tarrapaperille
– Pienentää ylämarginaalia automaattisesti
– 40, 58 ja 80 mm:n paperileveydet
– Energiatehokas: ENERGY STAR -hyväksyntä
– Kolme asennustapaa

–– Tulostusnopeus jopa 150 mm/s 203 × 203 dpi:n tarkkuudella
–– Etikettien suunnittelu on nopeaa ja helppoa
–– Helppo paperirullien syöttö
–– Äärimmäisen luotettava, keskimääräinen vikaantumisväli 70
miljoonaa riviä
–– Saatavana Peeler-mallina
–– Sisältää 58 mm levyisen version, joka on saatavilla erikseen

TARRA- JA KUPONKITULOSTIMET

Tulostus tarpeen mukaan
Eloisien ja laadukkaiden tarrojen, etikettien ja lippujen nopea tulostus
helppokäyttöisillä ja luotettavilla tuotteillamme.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Epson ColorWorks C3500 tuo
laadukasta väriä ja joustavaa
monipuolisuutta tarroihin, etiketteihin ja
lippuihin. Helppokäyttöisen tulostimen
ansiosta yrityksesi säästää aikaa ja
rahaa: tarratuotantoa ei enää tarvitse
ulkoistaa, vaan voit tulostaa värikkäät
tarrat ja hyllyetiketit itse silloin, kun niitä
tarvitaan

Epson ColorWorks C7500 -sarjan
teollisuuskäyttöön tarkoitetulla
tarratulostimella voit tulostaa
yrityksen sisällä tarpeen mukaan
ennennäkemättömän nopeasti,
luotettavasti ja kustannustehokkaasti.
Saat täydellisiä väritarroja, jotka
näyttävät hienoilta, välittävät viestin
selkeästi ja kestävät pitkän aikaa.

Tulosta värillisiä tarroja, lippuja
ja etikettejä tarpeen mukaan
tulostimella, joka on riittävän
pienikokoinen ja nopea edulliseksi
pöytätulostimeksi mutta samalla
riittävän kestävä, helppokäyttöinen
ja helposti huollettava
teollisuusympäristöihin.

–– Laadukas nelivärinen mustesuihkutulostus
(CMYK DURABrite -pigmenttimuste)
–– Helppokäyttöinen, yksinkertaiset
toiminnot
–– Erilliset mustepatruunat säästävät
rahaa, sillä vain loppuun kulunut väri
tarvitsee vaihtaa
–– Integroitu automaattileikkuri
–– Mukana helppokäyttöinen
asennusohjelmisto
–– Täyttää BS5609-sertifioinnin vaatimukset

–– Erinomainen luotettavuus ja kestävyys
sekä takuu, joka kattaa tulostuspään ja
kaikki muut osat
–– Korkealaatuista tulostusta jopa 300 mm
sekunnissa
–– Jatkuvasti täydellinen tulostus
mahdollisimman vähin käyttäjän toimin
itseylläpito-ominaisuuksien ansiosta
–– Saumaton ja helppo integrointi
minkä tahansa käyttöjärjestelmän ja
ohjelmistosovelluksen kanssa
–– Pitkäkestoiset tulosteet: hankauksenja vedenkestävät sekä haalistumattomat
–– Monipuoliset materiaalit: tulostaa erilaisille
matta- ja kiiltopapereille

–– Kätevä, helposti vaihdettava 3 värin
mustepatruuna
–– Pienikokoinen laite mahtuu myös
pöytätason alle, ja sitä on helppo
käyttää etupuolelta
–– 	Vesipohjaiset musteet ja pieni
virrankulutus vähentävät
ympäristökuormitusta
–– 	Sisäinen automaattileikkuri –
edullinen ja luotettava

ColorWorks C3500
Kestävä
Pitkäkestoiset pigmenttimusteet ovat
hankauksen-, veden- ja valonkestäviä
Nopea
Tulostaa jopa 1 000
etikettiä tunnissa
Laaja
Tulosta 30–112 mm leveille
tulostusmateriaaleille
Vihreä
Pienempi energiankulutus
tulostettaessa ja valmiustilassa
Helppo ohjata
Voidaan hallita
keskitetysti
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TM-L500A Ticket
Epson TM-L500A Ticket on nopea ja
joustava pääsylippu- ja tarratulostin,
jossa voidaan käyttää monia erilaisia
paperityyppejä.
Epson TM-L500A Ticket -tulostimella
voit lyhentää lippujonoja jopa 250
mm/s:n tulostusnopeudella. Laite on
yhteensopiva monentyyppisten paperien
kanssa. Voit käyttää siinä myös paksuja
tulostusmateriaaleja ja tulostaa laadukkaasti
sekä tekstiä että grafiikkaa.

–– Tukee laajaa paperivalikoimaa
–– Paperien vaihtaminen on helppoa
paperintunnistinten avulla
–– Tulostusnopeus jopa 250 mm/s – käytä
lisävarusteena saatavan rullatelan tai
yksinkertaisen taitettavan materiaalin
syötön kanssa takaa

Yksinkertainen paperin lisäys.

Erittäin pienikokoinen tulostin säästää tilaa
palvelutiskillä tai kioskeissa.

TM-C710
Epson TM-C710 on laadukas
värikuponkitulostin myyntipisteissä
tapahtuviin kohdistettuihin
markkinointikampanjoihin.
Toteuttamalla täysvärikuponkeja
hyödyntäviä kampanjoita
tulostimen avulla parannat
liiketoimintasi kannattavuutta
ja lisäät asiakasuskollisuutta.
Tulostamalla kuponkeja TM-C710
-tulostimella aina tarpeen mukaan
myyntitapahtuman aikana tavoitat
entistä paremmin asiakkaasi oikein
kohdistettujen kampanjoiden ja
erikoistarjousten avulla.

–– Laadukkaat täysvärikupongit
–– Suuret kuponkien tulostusmäärät
–– Nopea ja tehokas; voi tulostaa 20
cm:n kupongin 2 sekunnissa
–– Säästä kassapisteen tilaa pienen
koon ansiosta
–– Riittoisat mustepatruunat käyttävät
jokaisen mustepisaran

TM-C710 on erittäin tehokas työkalu
asiakkaiden kanssa viestimiseen
suoramainonnan avulla, sillä saat
tulostettua sen avulla laadukkaita
kuponkeja.

Hanki mahdollisia uusia asiakkaita ja
lisää myymäläkäyntejä kohdennetuilla
tarjouskupongeilla.

ASIAKASNÄYTÖT

Selkeää viestintää
Paranna asiakasviestintää Epsonin pienikokoisilla, säädettävillä ja luotettavilla
asiakasnäytöillä. Näyttömme eivät ole pelkkiä hintanäyttöjä. Tarkka grafiikka
ja kahdeksan riviä vierivää tekstiä antavat yrityksellesi näkyvyyttä ja parantavat
asiakasviestintää.

DM-D110
Helpota ja paranna asiakaspalvelua selkeällä ja helppolukuisella näytöllä,
joka sopii loistavasti ravintoloihin ja erikoisliikkeisiin. Näytön ja korkeuden
säätömahdollisuudet tuovat lisää joustavuutta käyttöön, ja lisäksi se tukee
kahta liitäntää sarja- ja USB-liitäntöjen kautta.
–– Nopea tiedonsiirtonäyttö
–– Flash-muisti ja laaja fonttitaulukko
–– Valinnainen näytön ja korkeuden säätö
–– Valittavana neljä eri väriä tulostimen mukaan

DM-D210
Luo kontakti asiakkaisiin tällä suurella ja tarkalla laajakuvanäytöllä. Näyttö
on selkeä ja helppolukuinen ja siinä on kahden rivin ja 20 sarakkeen
tekstimahdollisuus. Näyttö on mukautettavissa kaikkiin tiloihin sopivaksi.
Lisäksi näyttö tukee kahta eri liitäntää sarja- ja USB-liitäntöjen kautta.
–– Voidaan säätää joustavasti ylös/alas ja oikealle/vasemmalle
–– Flash-muisti ja laaja fonttitaulukko

DM-D30
Näytä kaikki tyylikkäästi DM-D30:n avulla. Se on saatavilla samanvärisenä kuin
TM-m30-tulostin, ja se myös sopii mukavasti sen päälle, joten DM-D30 integroituu
saumattomasti myyntipisteympäristöösi. DM-D30 on yhteensopiva myös
TM-T88VI:n kanssa.
–– Tyylikäs, moderni muotoilu
–– Joustavat sijoitteluvaihtoehdot

SEKKISKANNERIT
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Tarkkaa skannausta
Tarkkuutta, tehokkuutta, toimintavarmuutta, turvallisuutta,
helppokäyttöisyyttä. Epsonin sekkiskannereiden innovatiivinen
tulostus- ja skannaustekniikka tekee sekkien taltioinnista helppoa
– sekä kaupoissa että rahalaitoksissa.

TM-S9000MJ
Suorita väriskannaus, siirto ja
kuittitulostus yhdellä kompaktilla
laitteella. Määritä uudet
tarkkuusstandardit yli 99,9 %:n MICRtunnistusasteen, automaattinen
suoristuksen ja taustakohinan
suodatuksen avulla.

–– Kaksipuolinen täysväriskannaus jopa
200 asiakirjaa minuutissa
–– Leveä siirtomerkintäalue: tulostaa jopa
16 riviä
–– Automaattinen syöttölaite jopa 100
asiakirjalle
–– Valokuvallisten henkilökorttien skannaus
–– Valinnaisena 1 tai 2 tulostuslokeroa,
magneettijuovan lukija ja USB-keskitin
–– Tukee TWAIN-skannausta

TM-S1000

TM-S2000MJ

Luotettavuutta ja innovaatioita tärkeiden talous- ja
yritysasiakirjojen skannaamiseen. Pöytäskannerin
erittäin korkea MICR-tarkkuus tekee prosessista
nopeaa, helppoa ja laadukasta.

Pienikokoisen laitteen avulla skannaat värillisenä ja
kaksipuolisena sekä siirtotulostat mustesuihkutekniikalla.
Sekkien, kuponkien ja arkkitulosteiden valmistus sujuu
käden käänteessä.

–– Tarkka sekkien ja asiakirjojen harmaasävy- ja
mustavalkoskannaus
–– Automaattinen arkinsyöttölaite ja kaksi lokeroa

–– Kaksipuolinen täysväriskannaus jopa 200 asiakirjaa minuutissa
–– Leveä siirtomerkintäalue: tulosta jopa 16 riviä
–– Automaattinen syöttölaite jopa 100 asiakirjalle
–– Valokuvallisten henkilökorttien skannaus
–– Tukee TWAIN-skannausta
–– MICR-tunnistustarkkuus yli 99,9 %
–– Valittavana 1 tai 2 tulostuslokeroa
–– Lisävarusteena magneettijuovan lukija ja USB-keskitin
–– Sisältää UV-version, joka on saatavilla erikseen

LISÄTUOTTEET

Paranna
asiakaskokemusta
Olet tehnyt paljon töitä brändin luomiseksi. Vie se nyt pidemmälle. Kiinnitä asiakkaiden
huomio voimakkailla, kirkkailla väreillä, vaikuttavilla näytöillä ja lisäarvoa tuovilla palveluilla.
Erottuva vähittäiskauppaympäristö, joka kiteyttää brändin ja tuo sen esille markkinoilla, antaa
tehokkaan tavan saada yhteyden asiakkaisiin. Epsonin tekniikka on suunniteltu auttamaan
viestisi välittämisessä jokaisessa kosketuspisteessä. näyteikkunasta kassalle. Epson voi
viedä asiakassuhteesi uudelle tasolle.

SureColor-sarja

WorkForce Pro -sarja

Moninkertaista kampanjoiden vaikutus SureColor SC-T- ja
SC-S-sarjalla. Luo suuria, hyvin tarkkoja julisteita ja näyttöjä,
jotka vahvistavat brändin imagoa ja lisäävät myyntiä.

Epsonin A4- ja A3-tulostinten WorkForce Pro -sarjan pienet
käyttökustannukset, nopea tulostus ja vähäinen huollontarve
lisäävät tuottavuutta. Tulosta jopa 75 000 sivua mustetta
vaihtamatta ja nauti häiriöttömästä tulostuksesta WorkForce
Pro RIPS -tulostinten avulla.

Kuvassa WF-5690DWF (A4) -malli.

Kiinteästi asennettavat projektorit

LabelWorks

Herätä asiakkaiden huomio ja tuo visuaalinen markkinointi
eloon dynaamisilla näytöillä ja digitaalisilla sisäkylteillä
pysty- tai vaakasuunnassa.

Tämä pieni mutta tehokas kädessä pidettävä tarratulostin on
ihanteellinen varastonhallintaan, tuotteiden tunnistamiseen,
arkistointiin ja nimikyltteihin. Voit tulostaa jopa
satiininauhoille ja tehdä myyntipisteestä persoonallisemman.
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”Olemme vakuuttuneita
ratkaisujen laadusta, joten
voimme huoletta luottaa
täysin Epsonin tuotteisiin.”
Stephan Bittner – Hampurissa toimivan
Alitalia-ravintolan osakas

Epson CoverPlus
Tämä valinnainen lisätakuu tarjoaa mielenrauhaa kolmeksi
vuodeksi ostopäivästä laskien. Epson CoverPlus mahdollistaa
tuotteen perustakuun pidentämisen ja päivittämisen
lisätakuukaudeksi siltä varalta, että tuotteessa ilmenee vikoja.
Laajennettu Epson CoverPlus -takuupaketti on ostettava 90
päivän kuluessa alkuperäisen tuotteen ostosta.

Yritysskannerit

Väritarratulostimet

Nopeiden kaksipuolisten arkki- ja tasoskanneriemme avulla
voit pitää luottamukselliset tiedot suojattuina ja skannata
asiakirjoja suoraan haluamaasi tallennusjärjestelmään tai
salasanalla suojattuun PDF-tiedostoon.

Lisää tuotteittesi näkyvyyttä laadukkailla ja erottuvilla
väritarroilla ja tarpeen mukaan tulostetuilla etiketeillä.
Ne sopivat täydellisesti erityistuotelinjoihin, yksityisiin
tarratuotteisiin, kampanjoihin ja viime hetken tarjouksiin.

TARVIKKEET

Nimi

Väri

Tuotekoodi

Keskusyksikkö

Nimi

Väri

Tuotekoodi

Keskusyksikkö

ERC38B
ERC38BR

Musta
Musta/
punainen

C43S015374
C43S015376

TM-U220 TMU230

SJIC7(B)
SJIC7(G)
SJIC7(R)

Sininen
Vihreä
Punainen

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Musta

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Musta

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Musta

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Musta

C33S020411

TM-C100
harmaasävy

ERC32B

Musta

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

Kolmivärinen

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

SJIC20P(K)

Musta

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

SJIC25P

Nelivärinen

C33S020591

TM-C710

SJIC22P(K)
SJIC22P(C)
SJIC22P(M)
SJIC22P(Y)
SJMB3500

Musta
Syaani
Magenta
Keltainen
Hukkavärisäiliö

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

SJIC30P(K)
SJIC30P(C)
SJIC30P(M)
SJIC30P(Y)
SJMB7500

Musta
Syaani
Magenta
Keltainen
Hukkavärisäiliö

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

ERC43B

Musta

EFC-01

Musta

SJIC18(K)

Musta

C43S015461

A43S020461

C33S020484

TM-H6000IV,
siirtotulostus

TM-S1000

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

SJIC6(K)

Musta

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

SJIC26P(K)
SJIC26P(C)
SJIC26P(M)
SJIC26P(Y)
SJMB7500

Musta
Syaani
Magenta
Keltainen
Hukkavärisäiliö

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

TULOSTUSMATERIAALIT
Nimi

Tyyppi

Koko

Keskusyksikkö

PE Matte Label -rulla

Tarrapaperi
mustesuihkutulostukseen

Eri kokoja

ColorWorks C3500/C3400/C7500 -sarja

High Gloss Label -rulla

Tarrapaperi
mustesuihkutulostukseen

Eri kokoja

ColorWorks C3500/C3400/C7500G -sarja

Premium Matte Label -rulla

Tarrapaperi
mustesuihkutulostukseen

Eri kokoja

ColorWorks C3500/C3400/C7500 -sarja

Premium Matte Ticket -rulla

Tarrapaperi
mustesuihkutulostukseen

80, 102 mm

ColorWorks C3500/C3400 -sarja

Epson ReStick -rullapaperi

ReStick-lämpöpaperi

58, 80 mm

T88IV ReStick

Epsonin kuponkipaperirulla

Kuponkipaperi
mustesuihkutulostukseen

58 mm

C710/C610

BOPP Satin Gloss Label

Tarrapaperi
mustesuihkutulostukseen

Eri kokoja

ColorWorks C7500/C7500G

BOPP High Gloss Label -rulla

Tarrapaperi
mustesuihkutulostukseen

Eri kokoja

ColorWorks C7500/C7500G

LIITÄNNÄT
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Tuote

Tyyppi

Koodi

Epson TM-T88VI

Epson TM-T88V

Epson TM-T88IV
ReStick

Epson TM-T70II

Epson TM-L90

Epson TM-U220

Epson TM-U590

Epson TM-U675

Epson TM-H6000IV

Valmistaudu tulevaan Epsonin vaihdettavien liitäntöjen
UIB-konseptin avulla. Voit nähdä mitkä tulostimet on jo
varustettu tällä ominaisuudella siirtymällä sivuille 34–38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

RINNAKKAISLIITÄNTÄ

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+KESKITIN+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

JÄNNITEVAHVISTETTU
USB

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

JÄNNITEVAHVISTETTU
USB

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

LANGATON LAN

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kuva

Kuvaus
UB-S01 = Sarjastandardi RS-232
UB-S09 = Sarjanopeuteen 115,2 kt/s asti, DM-D-portin kanssa
UB-P02II = Nopea kaksisuuntainen rinnakkaisliitäntä
UB-U01III = USB 1.1, keskittimen ja DM-D-portin kanssa
UB-U02III = USB 1.1, ilman keskitintä ja DM-D-portin kanssa
UB-U03III = USB 1.1, ilman keskitintä ja DM-D-porttia
UB-U04 = jännitevahvistettu USB, ilman keskitintä ja
DM-D-porttia

UB-U05 = nopea USB, ilman keskitintä ja DM-D-porttia
UB-U06 = jännitevahvistettu nopea USB, ilman keskitintä
ja DM-D-porttia
UB-U19 = USB-yhdistelmä + RS-232 mallille T88/T70
UB-U09 = USB-yhdistelmä + RS-232
UB-E04 = 10/100 BASE T ETHERNET
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 lisävarusteena
Epson PS-180 on vaihdettava virtalähdeyksikkö. Laite säästää energiaa
vähentämällä virtahukkaa, ja sitä voidaan käyttää useimmissa jännitepiireissä
kaikkialla maailmassa.
Tulo

Lähtöliitännät

Pistoke

100–240 V AC

24 V DC, 2,0 A

3P-virtaliitäntä

Turvallisuusstandardi
UL
•

CSA
•

TUV
•

MYYNTIPISTEPÄÄTTEEN TEKNISET TIEDOT
Älykkäät päätteet

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

Suora lämpötulostus180 x 180 dpi
(203 dpi yhteensopivassa tilassa)

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

Lipukkeiden tulostus

—

—

—

—

Maksutositteiden
tulostus

—

—

—

—

Tarratulostus

—

—

—

—

Viivakooditulostus

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä (myös 2D-koodi)

Vaihdettava liitäntä

—

—

—

—

USB ×6, RS-232, Ethernet, VGA,
ääni (3,5 mm:n miniliitäntä),
Display port

USB ×6, RS-232, Ethernet, VGA,
ääni (3,5 mm:n miniliitäntä),
Display port

USB-B, USB-A x4, RS-232,
Ethernet

USB ×4, RS-232, Ethernet, SD

IEEE802.11b/g/n (dongle)

IEEE802.11b/g/n (dongle)

Wi-Fi-sovittimen voi yhdistää
USB-porttiin

IEEE802.11b/g/n

DM-D-liitin

DM-D-liitäntä USB:n kautta

DM-D-liitäntä USB:n kautta

DM-D-liittimen voi yhdistää
USB-porttiin

DM-D-liitäntä USB:n kautta

DKD-liitäntä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Automaattileikkuri

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kopiot

—

—

—

—

Epson-värinauha,
Epson-muste,
Epson-paperi

—

—

—

—

Paperirullan leveys
+/–0,5 mm

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

Paperirullan halkaisija
(mm)

83

83

83

83

Tulostusleveys kuitti/
lipuke (mm)

72/52,5

72/—

72,25 / 50,8

72/—

CPL-kuitti (Fontti B/A)

56/42

56/42

56/42

56/42

CPL-tosite (Fontti B/A)

—

—

—

—

Kuitin tulostusnopeus

300 mm/s

250 mm/s

350 mm/s

170 mm/s (54 riviä/s)

—

—

—

—

145 × 279 × 183 (sis.
kaapelisuojan)

172 × 290 × 114
(sis. kaapelisuojan)

145 x 195 x 148

125 × 195 × 144

Verkkovirtasovitin T mukana

Verkkovirtasovitin T mukana

Sisältyy toimitukseen

Verkkovirtasovitin RA mukana

3,2

2,8

1,8

1,8

Värillinen

Musta, valkoinen

Musta, valkoinen

Musta, valkoinen

Musta

Erityistä

XML WEB -komennot, sisäinen
Intel Atom -prosessori,
Windows Embed, POS-valmius,
harmaasävytulostus

XML WEB -komennot, sisäinen Intel
Atom -prosessori, Windows Embed,
POS-valmius, harmaasävytulostus

XML WebServer -suoratulostus,
jäljitteiden tuki, NFC,
harmaasävytulostus,
paperinsäästötoiminto, 58 mm:n
erotin mukana

XML WEB -komennot, täysin
edestä käytettävä, roiskesuojattu
kotelo

DM-D110 (erikoisversio), OTWL01 Wlan -USB-tikku

OT-WL01 Wlan -USB-tikku

58 mm erotin mukana, ulkoinen
OT-BZ20-summeri, OT-WL01
Wlan -USB-tikku

OT-CC70-takasuojus, OT-WL01
Wlan -USBâ€‘tikku

Kuittitulostus

Vakioliitännät

Valinnaiset liitännät

Lipukkeiden
tulostusnopeus
Mitat mm (L×S×K)
Virtalähde
Paino kg (noin)

Lisävarusteet

MYYNTIPISTETULOSTINTEN TEKNISET TIEDOT
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Kuittitulostimet

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi (203
dpi yhteensopivassa
tilassa)

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

9-neulainen
matriisitulostin

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Lipukkeiden tulostus

—

—

—

—

—

—

Maksutositteiden
tulostus

—

—

—

—

Vain malli A

—

Tarratulostus

—

—

—

—

—

—

Viivakooditulostus

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä (myös 2D-koodi)

—

Kyllä (myös 2D-koodi)

Vaihdettava liitäntä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

—

Kyllä

—

RS-232, IEEE1284

Ethernet ja USB tai
Ethernet, BT ja USB

Kuittitulostus

Vakioliitännät

Ethernet, USB ja UIB
tai Ethernet, USB ja
Bluetooth

RS-232, IEEE1284,
RS-232, IEEE1284,
USB, P-USB, Ethernet, USB, P-USB, Ethernet,
RS-232, USB, Ethernet
IEEE802.11a/b/g/n,
IEEE802.11a/b/g/n,
Bluetooth
Bluetooth

Valinnaiset liitännät

Wi-Fi-sovittimen voi
yhdistää USB-porttiin

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

Wi-Fi-sovittimen voi
yhdistää USB-porttiin

DM-D-liitin

DM-D-liittimen voi
yhdistää USB-porttiin

Varusteena vain
UB-S09

Varusteena vain
UB-S09

—

Varusteena vain
UB-S09

DM-D-liittimen voi
yhdistää USB-porttiin

DKD-liitäntä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Automaattileikkuri

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Malli A, B

Kyllä

Kopiot

—

—

—

—

1 maksutosite
(vain malli A)

—

Epson-värinauha,
Epson-muste,
Epson-paperi

—

—

—

—

ERC-38 (musta tai
punainen/musta)

—

Paperirullan leveys
+/–0,5 mm

79,5/57,5

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

76/69,5/58,5

79,5/57,5

83

83

83

83

83

83

72,25/50,8

72/52,5

72/—

72/52,5

63/57/47

72/52,5

CPL-kuitti (Fontti
B/A)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

CPL-tosite (Fontti
B/A)

—

—

—

—

—

—

Kuitin
tulostusnopeus

350 mm/s

300 mm/s

250 mm/s

200 mm/s

6,0 riviä/s (30
merkkiä/s) / 4,7 riviä/s
(40 merkkiä/s)

200 mm/s

Lipukkeiden
tulostusnopeus

—

—

—

—

—

—

145 x 195 x 148

145 × 195 × 148

125 × 194 × 144

140 × 199 × 146

A = 160 × 286 × 158,
B/D = 160 × 248 ×
139

127 x 127 x 127

Sisältyy toimitukseen

PS-180 sisältyy,
varuste

PS-180 sisältyy,
varuste

PS-180 sisältyy

Verkkovirtasovitin
C mukana

Sisältyy toimitukseen

1,6

1,6

1,7

1,7

A=2,7, B = 2,5,
D = 2,3

1,3

Musta, valkoinen

ECW, EDG, musta,
valkoinen

ECW, EDG, musta,
valkoinen

EDG

ECW, EDG

Musta, valkoinen

Paperirullan
halkaisija (mm)
Tulostusleveys kuitti/
lipuke (mm)

Mitat mm (L×S×K)

Virtalähde
Paino kg (noin)
Värillinen

Erityistä

Lisävarusteet

ENERGY STAR
ENERGY STAR
-hyväksyntä,
-hyväksyntä,
harmaasävytulostus,
palvelinsuoratulostus,
paperinsäästötoiminto,
jäljitteiden tuki, NFC,
58 mm:n
harmaasävytulostus,
erotin mukana,
paperinsäästötoiminto,
viranomaishyväksytty
58 mm:n erotin
versio saatavana
mukana
joissakin maissa
WH-10-seinäkiinnike,
OT-BX88VI PS-kansi,
ulkoinen OT-BZ20summeri

WH-10-seinäkiinnike,
OT-BX88V PS-kansi,
ulkoinen OT-BZ20summeri

Täysin edestä
käytettävä,
roiskesuojattu kotelo,
viranomaishyväksytty
malli joissakin maissa

OT-CC70-takakansi,
summerimalli
saatavana

Maksutosite
ENERGY STAR
kaksikerroksisessa
-hyväksytty, ohjainpaperissa (A),
CD, erotin, IF-kaapeli,
loppumistunnistin
seinäkiinnike,
(A ja B),
paperinsäästötoiminto,
viranomaishyväksytty
pystysuuntaan
versio saatavana
kiinnitettävissä
joissakin maissa

OT-BZ20, ulkoinen
summeri

WH-10-seinäkiinnike
(vain B/D)

ENERGY STAR
-hyväksyntä,
vaihdettavat kannet
päältä tai edestä
tapahtuvaa käyttöä
varten, NFC,
paperinsäästötoiminto,
58 mm:n erotin mukana
WH-30-seinäkiinnike,
tablet-teline, OT-CC30liitinsuojus

MYYNTIPISTE- JA LIPUKETULOSTIMIEN TEKNISET TIEDOT
Kuitti- ja lipuketulostimet

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Kuittitulostus

9-neulainen matriisitulostin

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

9-neulainen matriisitulostin

Lipukkeiden tulostus

9-neulainen matriisitulostin

9-neulainen matriisitulostin

9-neulainen matriisitulostin

9-neulainen matriisitulostin

Maksutositteiden
tulostus

9-neulainen matriisitulostin

—

—

9-neulainen matriisitulostin

Tarratulostus

—

—

—

—

Viivakooditulostus

—

Kyllä

Kyllä (myös 2D-koodi)

—

Vaihdettava liitäntä

—

Kyllä

Kyllä

Kyllä

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

Ethernet, IEEE802. 11a/b/g/n

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

DM-D-liitin

Sarjamalli: kyllä

Sarjamalli: kyllä

Sarjamalli: kyllä

Sarjamalli: kyllä

DKD-liitäntä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Automaattileikkuri

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä (tehdasasetus)

1 alkuperäinen + 4 kopiota

1 alkuperäinen + 4 kopiota

1 alkuperäinen + 3 kopiota

1 alkuperäinen + 3 kopiota

ERC-31 musta

ERC-31 musta

ERC-32 musta, (ERC-43 musta
siirtotulostukseen)

ERC-32 musta

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

Paperirullan halkaisija
(mm)

83

83

83

83 (yksikerroksinen jopa 89)

Tulostusleveys kuitti/
lipuke (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

CPL-kuitti (Fontti B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

CPL-tosite (Fontti B/A)

88/66

88/66

60 / 45 (EP:40)

60/45

Kuitin tulostusnopeus

311/233 merkkiä/s

120 mm/s (37,7 riviä/s)

300 mm/s

5,14 riviä/s

Lipukkeiden
tulostusnopeus

311/233 merkkiä/s

311/233 merkkiä/s

5,7 riviä/s

5,14 riviä/s

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201 (ml.
laajennuspöytä)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

PS-180 sisältyy, varuste

PS-180 sisältyy, varuste

PS-180 sisältyy, varuste

PS-180 sisältyy, varuste

5,6

6,5

4,4

5,8

Värillinen

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Erityistä

Tarkistus, viranomaisversio
saatavana joissakin maissa

Asiakkaan näyttöpalkki,
viranomaisversio saatavana
joissakin maissa

ENERGY STAR -hyväksytty,
harmaasävytulostus,
paperinsäästötoiminto, IFsuunnittelupalkinto 2012

Maksutosite 2-kerroksiselle
paperille, 8 rivin varmistus

Maksutositelukitus

Laajennuspöytä

MICR, siirtotulostus, vahvistus, PG58II-paperiohjain, TA-6000II-lisÃ¤laite,
DRPâ€‘6000 DM -lisÃ¤laite

—

Vakioliitännät

Valinnaiset liitännät

Kopiot
Epson-värinauha,
Epson-muste, Epsonpaperi
Paperirullan leveys
+/–0,5 mm

Mitat mm (L×S×K)

Virtalähde
Paino kg (noin)

Lisävarusteet

LIPUKETULOSTINTEN JA VEROSÄÄNNÖSTEN MUKAISTEN
MYYNTIPISTETULOSTIMIEN TEKNISET TIEDOT
Lipuketulostimet

35

Verosäännösten mukaiset kuittitulostimet

TM-U295

TM-U590

TM-T800 -sarja
TM-T900 -sarja

TM-T810F

TM-T86FII

—

—

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

7-neulainen
matriisitulostin

9-neulainen
matriisitulostin

—

—

—

Maksutositteiden tulostus

—

—

—

—

—

Tarratulostus

—

—

—

—

—

Viivakooditulostus

—

—

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä, myös 2D-koodi

Vaihdettava liitäntä

—

Kyllä

—

-

Kyllä

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (molemmat
sarjat), Ethernet

-

RS-232, USB

Valinnaiset liitännät

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

-

IEEE1284, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

DM-D-liitin

—

Sarjamalli: kyllä

Kyllä

-

—

DKD-liitäntä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

—

—

Kyllä

Kyllä

Kyllä

1 alkuperäinen + 2
kopiota

1 alkuperäinen + 4
kopiota

—

—

—

Epson-värinauha, Epsonmuste, Epson-paperi

ERC-27 musta

ERC-31 musta

—

—

—

Paperirullan leveys +/–0,5
mm

—

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Paperirullan halkaisija (mm)

—

—

83

83

83

Tulostusleveys kuitti/lipuke
(mm)

65

135

72,1/52,6

72,1/52,6

72

CPL-kuitti (Fontti B/A)

—

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

CPL-tosite (Fontti B/A)

42/35

88/66

—

—

—

—

150mms/260mm/s

150 mm/s

220 mm/s

2,1 riviä/s

311/233 merkkiä/s

—

–

—

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

Sisältää
verkkovirtasovittimen

PS-180

PS-180 (vakiona)

Kuittitulostus
Lipukkeiden tulostus

Vakioliitännät

Automaattileikkuri
Kopiot

Kuitin tulostusnopeus
Lipukkeiden tulostusnopeus
Mitat mm (L×S×K)

Virtalähde

PS-180 sisältyy, varuste PS-180 sisältyy, varuste
1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

Värillinen

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Erityistä

Taso, tulostus neljään
suuntaan

Tasoskannaus

Saatavana Epsonin tai
paikallisten kumppanien
kautta vain maissa, joissa
on vastaavia lakiin kirjattuja
myyntipistesäädöksiä

Saatavana paikallisten
kumppanien kautta
vain maissa, joissa on
vastaavia lakiin kirjattuja
myyntipistesäädöksiä

Saatavana Epsonin tai
paikallisten kumppanien
kautta vain maissa, joissa
on vastaavia lakiin kirjattuja
myyntipistesäädöksiä

—

Laajennuspöytä

Liittimen kansi, PG-800paperierotin

—

WH-10-seinäkiinnike,
OT-BX88V PS-kansi

Paino kg (noin)

Lisävarusteet

KANNETTAVIEN KUITTI- JA TARRATULOSTINTEN TEKNISET TIEDOT
Kannettavat kuittitulostimet

Kannettava tarratulostin

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Lipukkeiden tulostus

—

—

—

—

Maksutositteiden tulostus

—

—

—

—

Tarratulostus

—

Kyllä, jatkuva

—

Kyllä, jatkuva + yksittäisetiketit

Viivakooditulostus

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä (myös 2D-koodi)

Vaihdettava liitäntä

—

—

—

—

Mini USB, Bluetooth tai
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth tai
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth tai
IEEE802.11a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth tai
IEEE802.11a/b/g/n

Valinnaiset liitännät

—

—

—

—

DM-D-liitin

—

—

—

—

DKD-liitäntä

—

—

—

—

Automaattileikkuri

—

Kyllä

Kyllä (tehdasasetus)

—

Kopiot

—

—

—

—

Epson-värinauha, Epsonmuste, Epson-paperi

—

—

—

—

Paperirullan leveys
+/–0,5 mm

57,5

59,5 tai 57,5

79,5

59,5 tai 57,5

Paperirullan halkaisija (mm)

40,4

51

51

51

48

54 tai 52,5

72 tai 68,3

54 tai 52,5

CPL-kuitti (Fontti B/A)

42/32

54/43/36 tai 52/42/35

64 / 48 tai 60 / 42

54/43/36 tai 52/42/35

CPL-tosite (Fontti B/A)

—

—

—

—

Kuitin tulostusnopeus

100 mm/s

100 mm/s 80 mm/s (tarra)

100 mm/s

80 mm/s (tarra)

—

—

—

—

79 × 119,8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 × 103 × 159

Yhden tulostimen laturi,
verkkovirtasovitin C mukana, OTMC20 (lisävaruste)

PS-11 mukana, OT-CH60II
(lisävaruste)

PS-11 mukana, OT-CH60II
(lisävaruste)

PS-11 mukana, OT-CH60II
(lisävaruste)

0,22 (BT), 0,23 (Wi-Fi )

0,630 sis. akun

0,5

0,613 sis. akun

Värillinen

Musta

Musta

Musta

Musta

Erityistä

ePOS SDK, mustien merkkien
tunnistin, NFC, SimpleAP

Kuittitulostus

Vakioliitännät

Tulostusleveys
kuitti/lipuke (mm)

Lipukkeiden tulostusnopeus
Mitat mm (L×S×K)

Virtalähde

Paino kg (noin)

Lisävarusteet

Monipesäinen OT-MC20,
akkuadapteri OT-BS20, akku OTBY20, pehmeä laukku OT-PC20

ePOS SDK, vyöpidike, summeri,
litiumioniakku 2 000 mAh,
ePOS SDK, vyöpidike, summeri,
automaattileikkuri
litiumioniakku 2 000 mAh

Usean akun laturi OT-CH60II,
akku OT-BY60II

Usean akun laturi OT-CH60II,
akku OT-BY60II

ePOS SDK, vyöpidike, summeri,
litiumioniakku 2 000 mAh,
automaattileikkuri

PS-11-virtalähde, usean akun laturi
OT-CH60II, akku OT-BY60II

TARRATULOSTIMIEN TEKNISET TIEDOT
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Tarratulostimet

TM-T88IV
ReStick

TM-L90
Liner-free

TM-L90 TM-L90
Peeler

ColorWorks
C3500

ColorWorks
C3400

ColorWorks
C7500/C7500G

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Suora lämpötulostus 203
× 203 dpi

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Mustesuihku,
720 × 360 dpi

Mustesuihku,
720 × 360 dpi

Mustesuihku
600 × 1 200 dpi

Lipukkeiden tulostus

—

—

—

—

—

—

Maksutositteiden
tulostus

—

—

—

—

—

—

Uudelleenkiinnitettävät
tarrat

Taustapaperittomat
NCR-tarrat

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Viivakooditulostus

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä, myös 2D-koodi

Kyllä, myös 2D-koodi

Vaihdettava liitäntä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

—

—

—

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

IEEE1284, USB, P-USB,
Ethernet, IEEE802.11a/
b/g/n

P-USB, Ethernet,
IEEE802.11a/b/g/n

—

—

—

Varusteena vain UBS09

—

—

—

Kuittitulostus

Tarratulostus

Vakioliitännät

Valinnaiset liitännät

DM-D-liitin

Varusteena vain UB-S09 Varusteena vain UB-S09

DKD-liitäntä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

—

—

—

Automaattileikkuri

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

—

—

—

—

—

—

SJIC15Pkolmivärimustepatruuna,
musta SJIC20P(K)
-mustepatruuna, Epsontulostusmateriaali

SJIC26Pmustepatruunat,
C, M, Y, K
DURABrite, Epsontulostusmateriaali

Kopiot

Epsontulostusmateriaalit

—

—

SJIC22Pmustepatruunat,
C, M, Y, K
DURABrite, Epsontulostusmateriaali

79,5/57,5

79,5/40

79,5/69,5–37,5

30-112

30-112

50–112

Paperirullan halkaisija
(mm)

83

102

90

101,6 tai taitettava

102

203,2 tai taitettava

Tulostusleveys kuitti/
lipuke (mm)

72/52,5

72 tai 35

72

104

104

108

CPL-kuitti (Fontti B/A)

57/44 tai 46/42

64 / 48 (79,5 mm)

64 / 48 (79,5 mm)

Ei sisäisiä fontteja

Ei sisäisiä fontteja

Ei sisäisiä fontteja

CPL-tosite (Fontti B/A)

—

—

—

—

—

—

Kuitin tulostusnopeus

177 mm/s, 150 mm/s,
ReStick

170 mm/s, 90 mm/s
taustapaperiton

150 mm/s (47 riviä/s)

103 mm/s

92 mm/s

300 mm/s

—

—

—

—

—

—

Mitat mm (L×S×K)

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261–308

255 × 275 × 261

392 × 598 × 395

Virtalähde

PS-180 sisältyy

PS-180 sisältyy

PS-180 sisältyy,
varuste

PS-180 sisältyy

PS-180 sulautettu

Virtajohto mukana

1,8

1,9

1,9

12

10

37

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG, Peeler vain
EDG

—

ECW

EDG

Epson-värinauha,
Epson-muste, Epsonpaperi
Paperirullan leveys
+/–0,5 mm

Lipukkeiden
tulostusnopeus

Paino kg (noin)
Värillinen

Erityistä

ENERGY STAR
ReStick-paperirullalle
‑hyväksytty NCRtai tavalliselle
taustapaperittomalle
lämpöpaperille mustan paperille, mustan merkin
merkin havaitsin
havaitsin, paperin
leveyden tunnistin

Kaksiväritulostus,
pystysuuntainen ja
vaakasuuntainen
kiinnitys mahdollista,
erotin mukana

Täysväritulostus
Täysväritulostus
(vakio), paperin
(vakio), musta tulostus
poistolokero mukana,
(BK-malli), paperin
taitettavan materiaalin poistolokero mukana, IFsyöttö
suunnittelupalkinto 2010

Lisävarusteet

WH-10-seinäkiinnike,
OT-BX88 PS-kansi,
sisäinen summeri,
Epson-hyväksytty
tulostusmateriaali

WH-10-seinäkiinnitys,
sisäinen summeri

SJMB3500hukkavärisäiliö, EpsonNicelabel-ohjelmisto-CD,
TU-RC7508:
tulostusmateriaalit,
Epson-tulostusmateriaalit takaisinrullausyksikkö
NiceLabel SE
-ohjelmisto

WH-10-seinäkiinnike

Komentosarja ESC/
Label

TARRA- JA LIPPUTULOSTIMIEN JA SEKKISKANNERIEN TEKNISET TIEDOT

Lipputulostin

Kuponkitulostin

Sekkiskannerit

TM-L500A Ticket

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

Mustesuihku
720 × 360 dpi enintään

Suora lämpötulostus
180 × 180 dpi

–

–

Lipukkeiden tulostus

—

—

–

–

–

Maksutositteiden
tulostus

—

—

–

–

–

Tarratulostus

Suora lämpötulostus
203 × 203 dpi

—

–

–

–

Viivakooditulostus

Kyllä (myös 2D-koodi)

Kyllä, myös 2D-koodi (ohjain)

Kyllä (myös 2D-koodi)

–

–

Vaihdettava liitäntä

—

—

–

–

–

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Valinnaiset liitännät

—

—

Kaksiporttinen USB-liitin

–

Kaksiporttinen USB-liitin

DM-D-liitin

—

—

–

–

–

DKD-liitäntä

—

—

–

–

–

Kyllä

Kyllä

–

–

–

Kopiot

—

—

–

–

–

Epson-värinauha,
Epson-muste, Epsonpaperi

—

SJIC25Pnelivärimustepatruuna, CMYKpigmenttimuste,
Epson-tulostusmateriaali

Musta SJIC18(K)
-mustepatruuna
(siirtomerkinnän
tulostukseen)

Frankeerauspatruuna
(siirtomerkinnän
tulostukseen)

Musta SJIC18(K)
-mustepatruuna
(siirtomerkinnän
tulostukseen)

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

Paperirullan halkaisija
(mm)

184,1 tai taitettava

90

83

–

–

Tulostusleveys kuitti/
lipuke (mm)

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

CPL-kuitti (Fontti B/A)

57/44

Ei sisäisiä fontteja

56/42

–

–

CPL-tosite (Fontti B/A)

—

—

–

–

–

Kuitin tulostusnopeus

250 mm/s

130 mm/s tarkkuudella
180 × 360 dpi

300 mm/s

–

–

—

—

–

–

–

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(rullatelineen kanssa)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409,8 × 177 (1 lokero)
275 × 409,8 × 177 (2 lokeroa)

355 × 176 × 160

142 × 409,8 × 177 (1 lokero)
167 × 409,8 × 177 (2 lokeroa)

PS-180 sisältyy

Ulk. Sisältää
verkkovirtasovittimen K

Ulk. Sisältää
verkkovirtasovittimen J

Ulk. Sisältää
verkkovirtasovittimen C

Ulk. Sisältää
verkkovirtasovittimen J

2,8 (4,6 rullatelineellä)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

100 arkin automaattinen
paperinsyöttölaite,
MICR-tiedonhankinta,
skannausnopeus 60
asiakirjaa/min, kaksi
tulostuslokeroa,
harmaasävy-/
mustavalkoskannaus

100 arkin automaattinen
paperinsyöttölaite, MICRtiedonhankinta, 600 dpi:n
väriskannaus

–

Skannausnopeus 110 tai
200 asiakirjaa/min, yksi
tai kaksi tulostelokeroa,
magneettijuovan lukija,
kahden portin USB-keskitin

Kuittitulostus

Vakioliitännät

Automaattileikkuri

Paperirullan leveys
+/–0,5 mm

Lipukkeiden
tulostusnopeus

Mitat mm (L×S×K)

Virtalähde
Paino kg (noin)
Väri

Erityistä

Lisävarusteet

ENERGY STAR
-hyväksytty, taitettava tai
rullapaperisyöttö, mustan
merkin tunnistus, IFsuunnittelupalkinto 2012

ENERGY STAR -hyväksytty,
täysväritulostus, edestä käyttö

100 arkin automaattinen
paperinsyöttölaite, MICRtiedonhankinta, 600 dpi:n
väriskannaus

SU-RPL500-rullateline

C33S045267-paperirullat,
Epson-tulostusvälineet

Skannausnopeus 110 tai
200 asiakirjaa/min, yksi
tai kaksi tulostelokeroa,
magneettijuovan lukija,
kahden portin USB-keskitin

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEMME

39

Säästä energiaa ja alenna
kustannuksia
Tiedämme kokonaiskustannusten, luotettavuuden ja ympäristön olevan tärkeitä niille asiakkaillemme, jotka
haluavat järkevämmät työtoiminnot, virtaviivaisemmat myyntipistekomennot ja enemmän asiakasuskollisuutta.
Olemme jo yli 40 vuoden ajan tehneet läheistä yhteistyötä vähittäiskaupan eri toimijoiden kanssa
selvittääksemme, millaiset asiat ovat tärkeitä toimivan myyntipisteen kannalta. Innovaatiomme ja toimintamme
tähtäävät kuitenkin vielä kauemmas. Nyt pyrimme tekemään Epsonin myynti- ja palvelupistetulostimista
maailman ympäristöystävällisimpiä.

Virrankulutuksen
vähentäminen

-85%

Tämä vähentää jälleenmyyjien
kustannuksia ja kehittää
ympäristöarvojamme.

Paperikustannusten
vähentäminen

-30%
Epsonin uusimmat
myyntipistetulostimet on
varustettu ylämarginaalin
pienennystoiminnolla
ja automaattisella
paperinsäästötoiminnolla.

Tarkista
virrankustannuslaskimellamme,
kuinka paljon voit säästää:
www.epson.fi/ecopos

Hiilijalanjäljen
pienentäminen

-22%

Myymälätulostimiemme
hiilijalanjälki on kaikkein pienin
tuotteen koko elinkaaren aikana

Vaihda uuteen
Siirry mustesuihkutulostimiin
ja katso, kuinka paljon
ympäristövaikutuksesi
vähenevät:
www.epson.fi/eco-saving

UROOPAN JOHTAVA
MYYNTIPISTETULOSTIMIEN
VALMISTAJA*
*IDC:n tekemän Epsonin Länsi-Euroopan myyntipistemarkkinoiden
arvioinnin mukaan Epson lisäsi vuonna 2015 myyntipistemarkkinoiden
johtavaa osuuttaan 38 prosentista 39 prosenttiin.

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_1FI_01/17

1. Vuoden 2015 RetailWeek’s Fashion Retail -raportin lukuja
*Maailmanlaajuinen myyntivolyymi, IDC.

Android on Google Inc:n tavaramerkki. Google Play on Google Inc:n tavaramerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja näiden merkkien käyttö Epson Europen toimesta on luvanvaraista. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajillensa.
Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Epson-edustajaan.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

