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Landskabet i detailsektoren
er under ændring
Detailhandlere forstår i dag i stigende grad vigtigheden
af at benytte mange forskellige kanaler, da kunderne
derved tilbydes fleksibilitet og får mulighed for at købe
ind på den måde, der passer dem bedst, og så de kan
skifte mellem forskellige kanaler alt efter ønske.
Denne tilgang med mange forskellige kanaler har
ændret opfattelsen af de fysiske butikkers "traditionelle"
rolle. Kunderne bruger nu butikkerne til at gennemse de
konkrete produkter - hvorefter de tager hjem for at læse
anmeldelser, sammenligne priser og til sidst foretage
køb på nettet.
Dog viser tal for detailhandelen, at 66 %1 af købene
stadigvæk sker i de fysiske butikker, hvilket betyder, at
oplevelsen i butikken er vigtigere end nogensinde før for
at vinde kundernes loyalitet. Og den bedste måde til at
forbedre denne oplevelse er ved at anvende teknologi.

Påvirke kundernes
købeadfærd

Udføre transaktioner
væk fra kassen

På tilsvarende vis er det at vinde kundernes loyalitet
noget, man inden for hotel- og restaurationsbranchen
opnår ved at benytte teknologi, så kundernes
opmærksomhed fanges på nye, innovative måder. Dette
kan ske ved at modtage bestillinger og gennemføre
betalinger ved bordet ved hjælp af en tablet, eller
kunderne får mulighed for nemt at gennemse menuerne
og bestille via deres smartphone.
Det er helt evident, at i såvel detailhandelen som i
hotel- og restaurationsbranchen er nøgleordet flere
og bedre kundeoplevelser, og til levering heraf spiller
teknologien en helt afgørende rolle. POS er således
et helt grundlæggende område for udvikling, der
sætter kunderne i stand til at drage fordel af personligt
tilpassede tilbud, produkter og kampagner.
Med implementeringen af moderne teknologi på
salgsstedet kan detailhandlerne:

Levere tilpassede
kundeoplysninger og
yde bedre kundeservice

Fjernudskrive
kvitteringer

Følg med forbrugerne
Med et bredt udvalg af innovative teknologier og produkter udviklet til at forbedre næsten ethvert
detailmiljø kan Epson hjælpe dig med at følge med ændringerne i kundernes adfærd. Vores intelligente
printere og terminaler giver dig mulighed for at underholde, tilføre værdi, øge komforten, reducere
ventetiden og sikre dig, at alle besøg i din butik er noget, der kan huskes af de rigtige årsager. Vi kan
hjælpe dig med at realisere stort set alt det, som Cloud-computerbehandling tilbyder, samt udnytte
mobilteknologien, så du virkelig kan kommunikere med dine kunder.

Øg fleksibiliteten

–– Styrk personalet ved at give dem
produkt- og lageroplysninger lige ved
hånden i realtid
–– Giv mulighed for transaktioner fra
tablets og mobilenheder
–– Registrer og udskriv kvitteringer fra den
nærmeste POS med beacon-teknologi

–– Hardwaren er kompatibel med
en lang række softwareløsninger
–– Få fordel af Epsons omfattende
fællesskab af ISV'er
(Independent Software Vendors)
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Fokus på forretning

Nem tilpasning

–– Vælg blandt et bredt sortiment af
detailspecifikke produkter og løsninger,
som kan gavne din virksomhed
–– Designet til forbundne virksomheder

–– Vær konkurrencedygtig og
opdateret i et detailmiljø, der er
under hurtig forandring
–– Integrer med mobile, web- og
pc-baserede POS-tjenester
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Ny teknologi skaber nye muligheder
TM-Intelligent Range er udviklet, så den kan ændres, tilpasses og skaleres, hvilket gør det til den perfekte
platform til at omdanne denne fremtidsvision for detailhandlen til nutidens realitet.
Med vores TM-Intelligent-sortiment kan du:
Implementere praktiske takeaway-systemer

Aktivere webbaserede POS-applikationer

Kunden bestiller mad over nettet. Serviceleverandøren sender den til
restaurantens TM-Intelligent, som udskriver bestilling og kvittering.

Kunder bruger tablets for at få adgang til webbaseret
POS-applikation. TM-Intelligent udskriver kvitteringer og aktiverer
perifere enheder direkte fra web-applikationen.

Gøre "klik og hent"-løsninger enklere
Kunden bestiller over nettet. Serviceleverandøren sender bestillingen
til butikkens TM-Intelligent-enhed, som udskriver bestilling og
kvittering.
Optimere assisteret indkøb
Salgsassistenter kan bruge tablets for at vise produktoplysninger
og hjælpe kunderne med at træffe beslutninger. Salgstransaktioner
afsluttes ved at bruge TM-Intelligent, TM-m (udviklet til
tabletløsninger) eller TM-P bærbare printere.

Føje indhold til traditionelle kvitteringer
En webbaseret serviceleverandør bruger TM-Intelligent til at levere
serviceydelser såsom kuponer og loyalitetspoint direkte til printeren.
Tage imod bestillinger på en effektiv måde
De bestillinger, som tjenerne modtager, sendes via tablets til
TM-Intelligent, der sender oplysningerne videre til køkken og bar til
behandling.
Opdatere roomservice
Gæsterne foretager deres bestillinger på værelset på nettet,
bestillingen sendes derefter til en TM-Intelligent-enhed, så køkken-/
hotelpersonalet kan ekspedere dem.

Yd førsteklasses
service
TABLETBASEREDE POSLØSNINGER
>Gør din arbejdsstyrke mobil
og kundeoplevelsen bedre
ved at tilføje den TM-m30tabletbaserede POS-løsning.

BÆRBAR UDSKRIVNING
Modtag betaling og udskriv
kvitteringer overalt i restauranten
med den bærbare TM-P20kvitteringsprinter og gør
kundeoplevelsen bedre.

KOMPAKT UDSKRIVNING

MERE MENINGSFYLDTE
INTERAKTIONER

Når TM-T70II integreres med
en mobil enhed, er den det
ideelle valg, når der ønskes en
elegant og pladsbesparende
løsning i receptionen.

Gør kundeinteraktionen bedre
ved, at de kan bruge deres
egne smarte enheder til at
gennemse onlinemenuer og
afgive deres bestilling.
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PÅLIDELIG UDSKRIVNING
TM-T20II er en pålidelig
kvitteringsprinter med lave
vedligeholdelsesomkostninger, ideel
til travle køkkener. Den er meget
kompakt og kan monteres vandret
eller hænges lodret på væggen.

PRISBELØNNEDE RESULTATER
Epsons WorkForce Pro-serie
med A4- og A3-printere tilbyder
lave driftsomkostninger, høje
udskrivningshastigheder og
minimal indgriben, så du kan
øge produktiviteten.

DRIFTSANSVARLIG
Chefer kan bruge
mobilenheder til at få en
realtidsvisning af omsætning
og antal transaktioner i
restaurant og bar.
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MOBIL SALGSSTYRKE

INTELLIGENTE LØSNINGER

Få mere tilfredse kunder
gennem en hurtigere og
mere problemfri oplevelse,
fordi personalet kan gå rundt
i restauranten og modtage
bestillinger på tablets.

Med TM-T88VI-iHub kan du
nemt integrere og styre en lang
række perifere enheder.

Bedre effektivitet
på salgsstedet
HØJ YDEEVNE

MÆRKATER HER OG NU

Reducer transaktionstider og fjern
nedetid ved hjælp af TM-T88VI. En
høj udskrivningshastighed, uforlignelig
pålidelighed og et økonomisk design gør den
til en ideel kvitteringsprinter til dit POS. Vores
sortiment af printere til skattebrug er også
perfekt til POS. De udskriver kvitteringer og
gemmer oplysninger i skattehukommelsen.

Få dine produkter til at skille
sig ud med iøjnefaldende
farvemærkater, skilte og billetter
i høj kvalitet og efter behov.
ColorWorks-C3500 er perfekt til
speciallinjer, kampagner og sidste
øjebliks-tilbud.

MOBIL UDSKRIVNING
Skab pop op-indkøbsoplevelser
ved nem udskrivning af
kvitteringer fra tablet, når du
bruger vores kompakte, elegante
TM-m30-kvitteringsprinter.
€
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SERVICENS HASTIGHED
Nyd kvitteringsudskrivning
og checkhåndtering ved stor
hastighed ved hjælp af
TM-H6000IV. Dens kompakte
størrelse gør den nem at
tilpasse til lille POS-plads.

NÅ FLERE KUNDER
Sæt gang i din indtjening og
dine kunders loyalitet med
farvekuponudskrivning ved
hjælp af TM-C710. Målret mod
specifikke forbrugere og gør
kampagneeffektiviteten og
salget større.
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GØR ET STORT INDTRYK

PRISBELØNNEDE
DRIFTSOMKOSTNINGER

Gør effekten af dine kampagner
større med vores SureColor
SC-T-serie. Opret store plakater
og displays i høj opløsning, der
styrker dit varemærke og sætter
skub i salget.
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Epsons WorkForce Pro-serie
med A4- og A3-printere tilbyder
lave driftsomkostninger, høje
udskrivningshastigheder og
minimal indgriben, så du kan
øge produktiviteten.

UDSKRIV PÅ FARTEN
M-P60II-peeleren, som er
ideel til hyldekantsmærkater
og produktmærkning,
udfører jobbet hurtigt med
højtydende udskrivning,
hvilket er med til at spare tid.

NY DEFINITION AF
PÅLIDELIGHED
Vores holdbare, pålidelige
højhastigheds-farvemærkatprinter,
ColorWorks C7500, er velegnet
til brug i industrimiljøer - lige fra
udskrivning af mærkater til at
sætte på æsker til hyldemærkater
til virksomhedsbrug.

POS-TERMINALER

Smart styring
Med en lang række smarte fordele introducerer vores intelligente POS-printere mange nye
muligheder, der giver dig fuld kontrol over dit miljø.
Du kan udskrive direkte fra mobile enheder og kontrollere perifere POS-enheder lokalt eller via
nettet. Vores printeres interaktivitet gør det også muligt at levere målrettet kommunikation med
digitale displays. Denne fantastiske fleksibilitet suppleres desuden af et kompakt design for at
spare plads på disken.

Kompakt
Sparer plads på disken
med det kompakte,
elegante design i sort
eller hvidt

Styring af perifere
enheder
Kontrollerer perifere
POS-enheder lokalt
eller over internettet

Udskriv fra mobile
enheder
Udskriver direkte fra
tablet-pc'er og andre
smarte enheder

Interaktion
Leverer målrettet
kommunikation med
digitale displays

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88V-DT er en enkeltstående, intelligent
kvitteringsprinter med et integreret design (indbygget
processor), der giver detailhandlende mulighed for
væsentlige omkostningsbesparelser. Det reducerer behovet
for hardware og nedbringer dermed energiforbruget og
reducerer udgifterne til vedligeholdelse og service. Printerens
papirsparefunktion sænker omkostningerne yderligere.

TM-T70II-DT har alle de samme funktioner som TM-T88V-DT
med den ekstra fordel, at den kan placeres under disken.
Brug af mobile enheder er forenklet, da mobile enheder
kommunikerer med printeren ved brug af webbrowsere.
Konfiguration, administration og lokal enhedsadministration
kan også foretages fjernopkoblet.

Med Epsons TM-T88V-DT får du en robust enhed med mulighed
for kørsel af lokale applikationer og interne pc-funktioner, der kan
anvendes til backup af POS-applikationer og -databaser.
–– Kommunikerer direkte med mobile enheder uden behov for en
ekstra pc eller drivere takket være ePOS-teknologi
–– Skaber en komplet POS, herunder kontrol over alle perifere
enheder, takket være det integrerede design med intern CPU,
hukommelse og SSD
–– Reducerer omkostningerne, da der er færre enheder at
vedligeholde
–– Fjerner nedetid med en lokal sikkerhedskopi af data

Med høje udskrivningshastigheder på op til 250 mm/s sparer du
tid, og med komplet frontbetjening sparer du plads. Detailhandlere
kan opnå lavere strømforbrug sammenlignet med konventionelle
systemer, da et enkelt stykke udstyr kan integrere printeren, CPU
og lagring.
–– Udskriver direkte fra HTML 5-browsere
–– Tillader forskellige applikationer i forskellige mobile enheder
for at dele data med kommunikationsboksen, vores
indholdsstyringsværktøj
–– Bruger vores ePOS-teknologi til at styre perifere POS-enheder
lokalt eller over internettet
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Opret en central POS-hub med TM-T88VI-iHub. Du kan nemt
integrere og styre perifere enheder som stregkodescannere,
displays og tablets takket være flere tilslutningsmuligheder.

En avanceret, tabletbaseret POS-platform og
kvitteringsprinter, som har tilslutning til internettet og mobile
enheder samt styring af grundlæggende perifere enheder.

TM-T88VI-iHub er udviklet til at køre både traditionelle pc-baserede
POS- samt de seneste tablet- og webbaserede systemer samtidig.

TM-T70-iHub fungerer som en platform til tabletbaserede POSløsninger. Den kommunikerer med tablets og styrer grundlæggende,
perifere POS-enheder som stregkodescannere og tastaturer. Det
er en omfattende POS-platform uden behov for yderligere pc- eller
POS-terminaler og drivere. Med papirfødning fra fronten kan denne
kvitteringsprinter monteres under skranker.

–– Flere kabelforbundne og Wi-Fi-tilslutningsmuligheder
–– Tilslut en omfattende række af perifere enheder
–– Meget høje udskrivningshastigheder på op til 350 mm/s
–– Udskriver direkte fra webserver til en tilsluttet kvitteringsprinter
–– Beacon-understøttelse øger kundernes interesse

–– Udskriv kvitteringer og styr perifere enheder direkte fra browsere
–– Ingen drivere, der skal installeres eller opdateres
–– Bruger mobile enheder til indholdsstyring og andre værktøjer

POS-PRINTERE

Hastighed og enkelhed
Kunden er i centrum. Derfor er førsteklasses service og en engagerende oplevelse
vigtige elementer i at øge fortjenesten. Vi leverer teknologien, der passer til behovene
i hotel- og restaurationsbranchen, uanset om det er et hurtigt gennemløb af
transaktioner eller reduceret nedetid.

TM-T88VI
Den avancerede TM-T88VI-kvitteringsprinter er tilpasningsdygtig
og designet til at fungere med både traditionelle pc-baserede
POS-systemer samt webbaserede og mobile POS-tjenester
samtidig. Dette er med til at fremtidssikre din virksomhed.
Enheden er perfekt til butikker, barer og restauranter og giver
virksomheder mulighed for at udvikle effektive, nye måder til at interagere
med kunder. Den giver også mulighed for at udforske webbaserede og
mobile løsninger - uden at miste funktionaliteten fra et traditionelt pcbaseret system.
Ud over fleksibilitet giver TM-T88VI enestående ydeevne med
udskrivningshastigheder på op til 350 mm/s og fremragende
pålidelighed. En funktion til papirfødning bagfra hjælper desuden med
at spare papir uden at påvirke ydeevnen, så driftsomkostninger og
papirspild reduceres.
–– Meget høje udskrivningshastigheder på op til 350 mm/s
–– Sameksistens giver mulighed for pc-, mobil- og webtilslutning
samtidig
–– Udskriver direkte fra webserver til en tilsluttet kvitteringsprinter
–– Udskriver til den nærmest tilgængelige printer fra enhver mobil enhed
med beacon-understøttelse
–– Kompatibel med aktuelle TM-T88V-drivere og -programmer

Udskriv fra mobile enheder
Udskriver direkte fra tablet-pc'er og
andre smarte enheder

Økonomisk
En funktion til papirfødning bagfra
sparer penge
Hurtig
Udskrivningshastighed
på 350 mm/s

Styring af perifere enheder
Kontrollerer perifere POS-enheder
lokalt eller over internettet
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TM-T88V

TM-T70II

Dette er vores mest økonomiske, ressourcebesparende
termiske kvitteringsprinter. Denne flagskibsmodel sikrer
din virksomhed endnu mere effektiv udskrivning helt uden
besvær og med en meget lav omkostningsgrad.

Denne termiske POS-kvitteringsprinter i mellemklassen, der
er ideel til detailhandlere og hotel- og restaurationsbranchen,
er hurtig og pålidelig og har et elegant, pladsbesparende
design. Den er nem at tilslutte og integrere, og så kan den
udskrive direkte fra en mobil enhed enten via oprindelige eller
webbaserede applikationer.

Som Epson TM-T88-generationerne før den er denne printer
baseret på innovation. Det er verdens første ENERGY STARgodkendte termiske kvitteringsprinter og samtidig den første
POS-printer med udskrivning af grafik i gråtoner.
Den arbejder effektivt for din forretning på salgsstedet, har
metalhængsler, beskyttelse mod sprøjt, en integreret papirkniv
med en kapacitet på 2 millioner afskæringer, en gennemsnitlig
arbejdscyklus på 70 millioner linjer mellem fejl og et printhoved med
50 % større kapacitet. Med en sådan grad af pålidelighed er det os
en fornøjelse at tilbyde fire års erhvervsgaranti.
–– Udskriver hurtigt med op til 300 mm/sek.
–– Reducerer spild med automatisk papirreduktion
–– Leverer enestående driftssikkerhed med en MCBF (gennemsnitlig
cyklus mellem driftsforstyrrelser) på 70 millioner linjer
–– Gør installation og opgradering nem
–– Har en lang række tilslutningsmuligheder
–– Byder på et udvalg af farver, herunder kølig hvid, mørk grå,
hvid eller sort

TM-T70II tilbyder en lang række tilslutningsmuligheder for maksimum
fleksibilitet i IT-infrastrukturen. Takket være dens design med komplet
frontbetjening kan T70II-printeren også placeres under disken og
giver værdifuld plads til andre ting på disken.
–– Hurtig og pålidelig kvitteringsprinter
–– Det pladsbesparende design gør det muligt at placere andre
perifere POS-enheder oven på printeren, så den kan bruges til
mPOS-applikationer
–– Komplet frontbetjening giver mulighed for placering og betjening
under disken
–– Gråtoneudskrivning, så logoer og marketingbudskaber på
kvitteringen bliver bedre
–– Papirbesparelsesfunktion, der automatisk reducerer
papirforbruget
–– ENERGY STAR-godkendt for reducerede strømregninger og
reduceret miljømæssig påvirkning

POS-PRINTERE
TM-m30
For dem, der ønsker at skifte til et
tablet POS-system, der er økonomisk
overkommeligt og nemt at installere,
er vores TM-m30 tablet POS-printer
fra Epson det ideelle valg. Takket være
ePOS kommunikerer TM-m30 nemt
med webbaserede applikationer og
sikrer, at kvitteringer kan udskrives
hurtigt og effektivt fra enhver
mobil enhed.
TM-m30, der er slank, stilfuld og kompakt,
er en af verdens mindste POS-printere.
Dens størrelse betyder, at den kan placeres
næsten overalt. Dette gør den perfekt til
ethvert detailmiljø og især til dem, der har
begrænset plads. Printeren leveres i sort
eller hvid, og den kan bruges med adgang
fra top eller front.
Du kan udskrive direkte fra alle
smartenheder med ePOS, og du kan
hurtigt og nemt tilpasse kvitteringer med
logoer og kampagnemeddelelser. Det er
også både hurtigt og nemt at fremstille
avancerede grafikobjekter og stregkoder
ved brug af flere gråtoneudskrifter i høj
kvalitet.
Ved at bruge papirfødning bagfra eller
udskrivning af logoet, når kvitteringen
afskæres, kan du desuden afkorte
kvitteringernes længde, hvilket reducerer
omkostningerne med op til 30 %.
TM-m30
Kundeskærm som ekstraudstyr
Vis informationer på DM-D30skærmen (ekstraudstyr), der passer til
det moderne design af TM-m30
Tabletholder (ekstraudstyr)
Integrer tabletfunktionalitet via vores
praktiske holder (ekstraudstyr)
Udskiftelige dæksler
Det er let at bytte dæksler, så printeren
kan placeres både vandret og lodret.
Det gør det muligt at indføre papir fra
toppen eller fra fronten

–– Elegant, kompakt og stilfuldt design
–– Fleksibel placering - kan monteres vandret
eller lodret
–– NFC og QR-kodetilknytning
–– ePOS giver mulighed for at udskrive
direkte fra enhver mobil enhed uden behov
for at installere eller opdatere drivere
–– Udskrivningshastighed på op til 200
mm/sek.
–– Kvitteringsudskrifter i høj kvalitet
–– Fleksibel papirilægning med indfald enten front- eller topilægning i henhold
til vandret eller lodret konfiguration
–– Papirsparefunktioner
–– ENERGY STAR®-godkendt
–– Er kompatibel med den nye DM-D30skærm, så der fås en let integrerbar
løsning
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TM-T20II

TM-U220

TM-T20II er en prisbillig POS-kvitteringsprinter med høje
udskrivningshastigheder og økonomiske funktioner.

Disse økonomiske og fleksible matrixprintere er det
foretrukne valg til detail-, hotel- og restaurationskøkkener,
hvor hastighed og pålidelighed er afgørende. Vælg
mellem standardmodellen D, modellen B med automatisk
skærefunktion eller modellen A med logbogsudskrivning.

Den brugervenlige model er vores mest økonomiske POSkvitteringsprinter på markedet, og dens udskrivningshastighed på
200 mm/sek. kan spare dig tid, ligesom dens konkurrencedygtige
pris og løbende omkostninger kan spare dig penge. Ideel, når du
vil undgå ventetid.
–– Automatisk papirreduktionsfunktion sparer penge
–– 	Pålidelig mekanisk levetid på 15 millioner linjer
–– 	Høj udskrivningshastighed på 200 mm/sek.
–– 	Gennemsnitstid mellem svigt på 360.000 timer
–– 	Fleksibel tilslutning med to indbyggede interfaces
–– 	Kuponudskrivningsapplikation

TM-T20II
Økonomisk
Automatisk
papirreduktionsfunktion
sparer penge
Pålidelig
Mekanisk levetid på 15
millioner linjer
Hurtig
Udskrivningshastighed på
200 mm/sek.

–– Udskifteligt interface
–– Mulighed for vægmontering til køkkener
–– Nem papir- og båndudskiftning
–– Papirruller på 58, 70 eller 76 mm

POS-PRINTERE
TM-U295

TM-U590

En utrolig kompakt, alsidig seddelprinter.

Denne printer til udskrivning af brede sedler i flere dele vil
med fordel kunne bruges i banker, hoteller og restauranter.

–– 	Ultrakompakt matrixudskrivning af sedler
–– Flatbeddesign, som er perfekt til check- og kreditkortgodkendelse
–– 	Vertikal og horisontal udskrivning i fire udskriftsstørrelser, så du kan
udskrive hvor som helst på dokumentet

–	Matrixudskrivning af checks og fakturaer
–	Håndterer 1 original + op til 4 kopier
–	Flatbeddesign gør papirindsætning let
–	Selv større sedler med op til 88 tegn i bredden kan
nemt behandles

TM-U950

TM-H5000II

Den er det perfekte, alsidige valg til travle detailhandlere
med effektive POS-systemer.

Brug kvitteringer som et forretningsværktøj med den
afprøvede ydeevne hos denne termiske matrixprinter. Skab
bedre forbindelser til dine kunder ved at linke køb og større
indkøb, tilføje logoer, beskeder og stregkoder.

–– Understøtter flere forskellige udskriftsformater, herunder
kvitteringer, journaler og boner
–– Udskriver originale boner og op til 4 kopier
–– Nem papirpåfyldning og automatisk papirskæring
–– Giver mulighed for checkudskrivning og -endossering

–– Har indbygget en til en-marketing i POS
–– Giver mulighed for højhastigheds-, termisk
punktmatrixudskrivning af brugertilpassede brede sedler
–– Fremragende pålidelighed
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TM-H6000IV

Brede papirgange og nem påfyldning af
forbrugsmaterialer.

Forkæl din virksomhed med branchens
hurtigste kvitteringsprinter og checkhåndteringsprinter på op til 300 mm/
sek. Med en utroligt præcis MICR, der
har en genkendelsesrate på over 99 %,
giver denne printer samtidig helt ny
betydning til begrebet "driftssikkerhed".
Anerkendt som en af de mest pålidelige
og effektive multifunktionsprintere på
detailmarkedet til udskrivning af kvitteringer,
fakturaer og checks fra en kompakt
enhed. Den har også samlede, lave
ejeromkostninger.
Denne printer har forbedret strømeffektivitet
og reduceret papirforbrug for at mindske de
faste omkostninger. Administratorer vil sætte
pris på den nye fjernadministrationsfunktion,
nem installation og to indbyggede interfaces.

–– Brancheførende hybridprinter
–– Hurtigere udskrivning på op til 300 mm/sek.
–– MICR med over 99 % præcision
–– Papirsparefunktioner
–– Netværkshåndtering og fjernovervågning
–– Energieffektiv med lavt strømforbrug i standby

LØSNINGER TIL SKATTEREGULEREDE VIRKSOMHEDER

Lovgivning og
overholdelse
Skattelovgivningen regulerer certificeringen, specifikationerne og anvendelsen af
enheder eller systemer godkendt til skattemæssig akkumulering, klassificering,
registrering og udbredelse af information vedr. salgstransaktioner.
Epson har mange års erfaring inden for teknologier, lovgivning og processer
vedrørende skatteforhold, og vi arbejder tæt sammen med skattemyndigheder i
forskellige regioner. Vores verdensomspændende tilstedeværelse sikrer, at kravene
til skattespecifikationer opfyldes.
Vores Epson TM-T800F- og Epson TM-T900F-serie repræsenterer Epsons
kompetencer inden for lande med særlige skattemæssige krav.

TM-T800F-serien

TM-T900F-serien

Epson TM-T800F-serien er designet til at gøre
skatteindberetning og kvitteringsudskrivning så nem og
effektiv som muligt. Hjælper detailhandlende og hotel- og
restaurationsbranchen med at spare tid ved nem og hurtig
håndtering af store skatterapporter, såsom Z-lukning.
Bestemte modeller er blevet godkendt til regnskabsmæssig
anvendelse i Italien og Polen (versionen til Polen er TMT801FV og versionen til Italien er FP-81II).

Epson TM-T900F-serien er skabt til at gøre
skatteindberetning og kvitteringsudskrivning så nem
og effektiv som muligt ved hjælp af dens effektive 400
MHz-skatteprocessor. Ud over seriel og USB-interfaces
giver Ethernet-tilslutningen mulighed for fjernbetjening
og fjerngenerering af rapporter. Bestemte modeller er
blevet godkendt til regnskabsmæssig anvendelse i Italien
(versionen til Italien er FP-90III).

–– Der kan lagres op til 10 års skatteoplysninger og op til 20.000
PLU i printerens database (kun 20.000 PLU i den italienske
version)
–– Seriel, USB- eller Ethernet-forbindelse (afhængig af modellen)
–– SD-kortplads til elektroniske journaler (op til 2 GB)

–– Integreret, automatisk skærefunktion sikrer, at kunderne
bliver betjent hurtigt
–– Enkelt enhed velegnet til skattekvitteringer, kreditnotaer og
skattefakturaer
–– Fjernbetjening og generering af økonomiske rapporter
–– Kompatibel med XML-kommandoer og behøver ingen drivere

TM-T800F/TM-T900F-serien
Effektiv
Effektiv 400 MHz-processor til
hurtig håndtering af finansielle
rapporter og skattedokumenter
Alsidig
Udskriv tekst, stregkoder
og grafik.
Maksimal
udskrivningshastighed:
TM-T800F: 150 mm/sek.
TM-T900F: 260 mm/sek.
Høj kapacitet
Gem op til 10 års skattedata

Tilslutning
Styrer EFTPOSbetalingsterminaler
Forbindelse til kundedisplay
(DM-D310F)
Intelligente funktioner
(kun udvalgte modeller)
Indbygget intelligens for at
kommunikere direkte med web og
tabletapplikationer
Indbygget SMTP-klient for at
eksportere skatteindberetninger
via e-mail
LAN-interface til fjerngenerering
af skatteindberetninger samt
fjernbetjening og -administration
Mulighed for at køre
webapplikationer til specifikke
POS-funktioner ved hjælp af intern
webserver og en hukommelse på
8 MB

19

TM-T810F

TM-T86FII

TM-T810F er en af de nyeste serier med termiske
kvitteringsprintere, som skal bygges på Epsons nye
skatteplatform. Integratorer vil finde det nemt at udvikle
kompatible kort, fordi TM-T810F anvender Epsons
standardkommandosæt.

Effektiv, pålidelig kvitteringsprinter med sort
markeringssensor. Leveres til regnskabsmæssig anvendelse
i lande, hvor skattelovgivningen tillader brug af termisk papir
med sorte markeringer.

–– 	Klar til integratortilpasning
–– Er nem at tilpasse, da den anvender Epsons
standardkommandosæt
–– Bygget på Epsons nye skatteplatform
–– Effektiv, med en udskrivningshastighed på op til 150 mm/sek.
–– Pålidelig med en MTBF på 360.000 timer

–– Sort markeringssensor til fortrykt papir
–– Effektiv, med en maks. udskrivningshastighed på op til
220 mm/sek.
–– Pålidelig MTBF på 360.000 timer

BÆRBARE POS-PRINTERE

På farten
Disse printere er hurtige og effektive og gør det mere fleksibelt og lettere
at interagere med kunderne takket være funktioner, der spænder lige fra
udskrivning i høj kvalitet af kvitteringer og stregkoder til direkte udskrivning
fra webbrowsere på tablets og mobile enheder.

TM-P60II Receipt
eller Label

Epson TM-P60II Receipt/Labelprinteren er en utrolig enkel løsning til
udskrivning af kvitteringer og mærkater.
Dens intuitive funktioner udnytter
fordelene ved håndholdt, trådløs, mobil
udskrivningsteknologi til fjernelse af
køer, bestilling og hyldekantsmærkater
og hjælper til en hurtig, effektiv
kundebetjening.
Pålideligheden er garanteret takket
være enhedens robuste kabinet, enkle
papirfødning og lange batterilevetid på op
til 46 timer i Bluetooth-tilstand (BT). Og der
kan oplades op til fire batterier samtidig via
opladeren (ekstraudstyr).
–– Udskriver direkte fra webbrowsere
uden drivere
–– Omfatter automatisk skærefunktion, som
giver en nem og praktisk betjening
–– Mulighed for højtydende udskrivning. 58
mm kvitteringer på op til 100 mm/sek.
–– Enestående batterilevetid
–– Har et kompakt, robust design
–– Kan leveres som TM-P60II Peeler-model til
avanceret etikettering med udstansning

TM-P80

Er du i detailhandelen eller hotelog restaurationsbranchen, og
forsøger du at reducere køer og gøre
kundeoplevelsen mere positiv? Hvis
dette er tilfældet, er denne bærbare
enhed det ideelle valg. TM-P80
kan også håndtere udskrivning af
stregkoder og 2D-symboler, hvilket gør
denne pålidelige enhed til et "must".
Hvis du har brug for at udskrive 80 mm
brede kvitteringer, er denne effektive,
termiske POS-printer ideel og har en
praktisk bælteclips til mobil brug.
TM-P80 er udstyret med en automatisk
papirreduktionsfunktion, der automatisk
reducerer kvitteringsmargen og -længde
med op til 23 % uden at ændre på data eller
udskrivningshastighed.
–– Udskriver direkte fra webbrowsere
uden drivere
–– Har branchens bedste batterilevetid på
op til 46 timer i BT-tilstand
–– Har et kompakt, robust design
–– Udskriver kvitteringer med op til 100
mm/sek.
–– Inkluderer automatisk
papirreduktionsfunktion for yderligere
omkostningsreduktion
–– Tilbyder en variant af den automatiske
beskæringsenhed, der er ekstra
brugervenlig
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TM-P20
Den nye TM-P20 fra Epson er
en enkel, let og pålidelig mobil
udskrivningsløsning, der giver
detailhandelen og restaurationsog hotelbranchen mulighed for at
gøre forretninger mere effektivt og
produktivt. Med Epsons unikke,
indbyggede intelligens kaldet ePOS
SDK* kan brugere udskrive direkte
fra webbrowsere uden behov for
at installere ekstra drivere. Nye
ekstra funktioner som den nemme
indstillingsfunktion og NFC eller
stregkodetilknytning gør TM-P20
til en brugervenlig, mobil løsning
til udskrivning efter behov, så
kundeoplevelsen og -betjeningen
bliver bedre.

–– Lille, let 58 mm mobil kvitteringsprinter
–– 	Enkel og intuitiv betjening
–– 	Høj udskrivningshastighed på op til 100
mm/sek.
–– Pålidelig og robust (IP-54-certificeret
med blød bæretaske (tilvalg))
–– Lang batterilevetid på op til 8 timer (BT)
og 6 timer (Wi-Fi)

TM-P20
Udskriv fra mobile
enheder
Direkte udskrivning
fra tablet-pc'er
og andre smarte
enheder
Optimerede
funktioner
Nem opsætning
i Wi-Fi-miljøer
og NFC eller
stregkodetilknytning
for praktisk
betjening

POS-Print kun tilgængelig i WLAN-tilstand

Høj ydeevne
Hurtig udskrivning på op
til 100 mm/sek.
Pålidelig
Lang batterilevetid
Kompakt
Kompakt og robust
design

MÆRKAT- OG KUPONPRINTERE

Pålidelig og
alsidig
Fra flytbare mærkater til hyldemærkater, alt det og meget mere kan
produceres in-house, efter behov og til en lang række medier.

TM-T88IV ReStick
Vi har udviklet en specialudgave af verdens
førende kvitteringsprinter, der udskriver flytbare
mærkater, som kan klæbe til næsten alle
materialer. Epson TM-T88IV ReStick udskriver
individuelle kvitteringsmærkater, som bekvemt
kan flyttes rundt uden at ødelægge den overflade,
de er klæbet fast på. Denne unikke, termiske
printer hjælper med til at forbedre virksomhedens
kundeservice ved at minimere antallet af fejl i
forbindelse med ordrehåndtering og mærkning af
skræddersyede varer og individuelle tilbud.
Med sit holdbare, afprøvede design udskriver og
skærer dette innovative produkt termiske papirruller
uden bagbeklædning efter behov, hurtigt og med
imponerende pålidelighed.
–– Fleksibel udskrivning på både kvitterings- og
mærkatpapir med genklæb og uden bagbeklædning
–– Mindre spild
–– Hurtig udskrivning af grafik, stregkoder og tekst
–– Høj kvalitet og pålidelighed
–– Praktisk alarm er standardudstyr

Typiske ReStick-applikationer
Epsons mærkatprinter med genklæb og uden bagbeklædning er en
omkostningsfri løsning for et stort udvalg af mærkatapplikationer,
der bruges i fastfood- og hotel- og restaurationsbranchen samt i
fødevareindustrien, herunder:
–– Undtagelsesmærkater
–– Posemærkater
–– Produktmærkater
–– Mærkater til pizzaæsker
–– Mærkater til sandwichindpakning
–– Mærkater til bægre med særligt
indhold
–– Mærkater til takeaway-bestillinger

–– Mærkater med sidste salgsdato
–– Mærkater med leveringskvittering
–– Køleskabsmærkater
–– Mærkater til tilberedt mad
–– Ingrediensmærkning
–– Mærkater med særpriser
–– Mærkater med
ernæringsmæssige oplysninger

TM-T88IV ReStick
Praktisk
Anvender flytbare, selvklæbende mærkater
uden bagbeklædning

Pålidelig
Omfatter 203 dpi-printhoved med
høj opløsning
Alsidig
Mulighed for både vertikal og horisontal
montering
Brugervenlig
Gør papirpåfyldning nem takket være
indfaldsfunktion
Pladsbesparende
Gør det muligt at udskrive 80 mm-kvittering eller
-mærkat med genklæb på kun 58 mm plads
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TM-L90 Liner-free

Epson TM-L90 og TM-L90 Peeler

Fastfood-restauranter, caféer og kaffebarer kan øge
effektiviteten og ordrepræcisionen med Epson TM-L90 LinerFree. Virksomheder kan udskrive klæbende kvitteringer, som
er en pålidelig metode til mærkning af kundernes bestillinger
for at sikre, at de er korrekte.

Giv din virksomhed et boost med denne hurtige, kompakte
printer, der udskriver permanente mærkater og kvitteringer
i høj kvalitet. Vælg mellem en lang række papirtyper,
herunder termiske mærkater, kvitteringer og billetter.
Peeler-versionen har en særlig funktion, som tager
mærkaterne af bagbeklædningen for dig, hvilket er ideelt
i miljøer, hvor der arbejdes med handsker.

- Forbedrer ordrepræcision i QSR
- Bruger standardpapir og klæbende papir
- Automatisk reducering af topmargin
- Kompatibel med papirbredder på 40, 58 og 80 mm
- Energieffektivitet - ENERGY STAR-godkendt
- Har tre monteringspositioner

–– Udskriver op til 150 mm/sek. ved 203 × 203 dpi
–– Giver dig mulighed for at designe skræddersyede mærkater
hurtigt og nemt
–– Har letanvendelige papirruller med indfald
–– Har enestående driftssikkerhed med en MCBF (gennemsnitlig
cyklus mellem driftsforstyrrelser) på 70 millioner linjer
–– Fås i en peeler-model
–– Omfatter en 58 mm bred version, som kan fås separat

MÆRKAT- OG KUPONPRINTERE

Udskrivning efter behov
Fremstil hurtigt livagtige mærkater, mærker og billetter i høj kvalitet ved
hjælp af vores pålidelige, brugervenlige produkter.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Giv dine mærkater, mærker og
billetter farver i høj kvalitet og få
behovsstyret alsidighed ved anvendelse
af Epson ColorWorks C3500. Din
forretning sparer tid og penge på
outsourcing af mærkatproduktion ved
at udskrive farvestrålende mærkater
og hyldeskilte efter behov takket være
brugervenligt design.

Epson ColorWorks C7500-serien er
den interne, industrielle mærkatprinter
til udskrivning efter behov, der
omdefinerer hastighed, pålidelighed
og omkostningseffektiv udskrivning.
Du kan regne med perfekte
farvemærkater, der ser enestående ud,
formidler deres budskab tydeligt, og
som holder meget længe.

Udskriv mærkater, skilte og billetter i
farver og efter behov med en printer,
der er kompakt og hurtig nok til
at blive brugt som en økonomisk
skrivebordsprinter, og som også er
robust og nem at betjene, hvorfor den
er nem at passe ind i erhvervsmiljøer.

–– 4-farve inkjetudskrivning i høj kvalitet
(CMYK DURABrite pigmentbaseret blæk)
–– Brugervenlig med enkle funktioner
–– Separate blækpatroner sparer dig penge,
da du kun skal udskifte den farve, der er
løbet tør
–– Integreret, automatisk beskæringsenhed
–– Medfølgende software, der er nem at
opsætte
–– Er i overensstemmelse med BS5609certificeringen

–– Fremragende pålidelighed og holdbarhed
med en garanti, der omfatter printhovedet
og alle andre dele, giver komplet ro i sindet
–– Udskrivning i høj kvalitet; op til 300 mm
pr. sekund
–– Vedvarende udskrivningsperfektion
med minimum indgriben
takket være automatiserede
vedligeholdelsesfunktioner
–– Nem, problemfri integration i alle slags
operativsystemer og softwareprogrammer
–– Langtidsholdbare udskrifter;
modstandsdygtige over for udtværing,
vand og blegning
–– Alsidige medietyper. Udskriver på en
række matte og blanke medier

–– Praktisk 3-farve patron, der er nem
at udskifte
–– Enkel frontbetjening og kompakt
størrelse til placering under disken
–– 	Reduceret miljøpåvirkning med
vandbaseret blæk og lavt strømforbrug
–– 	Integreret, automatisk skærefunktion økonomisk og pålidelig

ColorWorks C3500
Holdbar
Langtidsholdbart, pigmentbaseret
blæk, der er modstandsdygtigt over
for UV-lys
Hurtig
Udskriv op til 1.000 mærkater i timen
Bredformat
Udskriv på medier i bredder fra
30 mm til 112 mm
Grøn
Bruger mindre energi i brug
og på standby
Nem betjening
Tag kontrollen med central styring
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TM-L500A Ticket
Få hurtig og fleksibel udskrivning af
adgangsbilletter og mærkater med
Epson TM-L500A Ticket, som fungerer
med en lang række papirtyper.
Epson TM-L500A Ticket hjælper
med til at gøre billetkøen kortere med
udskrivningshastigheder på op til 250
mm/sek. og fungerer med en lang
række papirtyper - inklusive tykt papir til
højkvalitetsudskrivning af både tekst
og grafik.

–– Fungerer med en lang række papirtyper
–– Giver dig mulighed for nemt at skifte
mellem papirtyper takket være
papirdetektionssensorer
–– Leverer udskrivningshastigheder på op
til 250 mm/sek. Kan anvendes med enten
rulleholder (tilvalg) eller enkle endeløse
baner fra bagsiden
Nem papirpåfyldning.

Spar plads på disken eller brug den i kiosken
– alt er muligt med denne lille printer.

TM-C710
Epson TM-C710 er en farvekuponprinter
i høj kvalitet til effektive, målrettede
kunde-/marketingkampagner ved
salgsstedet. Den giver dig mulighed for
at øge din indtjening og dine kunders
loyalitet med farvekuponkampagner.
Ved at udskrive farvekuponer efter
behov på transaktionstidspunktet gør
TM-C710 det muligt bedre at nå ud til
dine kunder med virkelig målrettede
reklamefremstød og specialtilbud.

–– Farvestrålende kuponer i høj kvalitet
–– Kuponudskrivning i store mængder
–– Hurtig og effektiv; kan udskrive en
20 cm stor kupon på 2 sekunder
–– Kompakt for at spare plads ved
kasseterminalen
–– Blækpatroner med stor kapacitet,
hvor hver blækdråbe bruges

Den fantastiske kvalitet af kuponer, der
er fremstillet med TM-C710, gør den til et
stærkt værktøj til direkte marketing, så du
får en mere effektiv kommunikation med
kunderne.

Øg muligheden for at få nye kunder og
generere mere trafik i butikken med
målrettede reklamekuponer.

KUNDESKÆRME

Klar kommunikation
Du kan forbedre kommunikationen med dine kunder med Epsons serie af
kompakte, justerbare og pålidelige kundeskærme. Vores skærme gør meget
mere end bare at vise prisen. Grafik i høj opløsning og op til otte linjers scrolltekst giver din virksomhed maksimal synlighed og sikrer, at informationen
træder klart og tydeligt frem.

DM-D110
Sæt fokus på bekvemmelighed og overskuelighed i din kundehåndtering med dette
lysstærke og letlæselige display, der er ideelt til restauranter og specialbutikker.
Er ekstra fleksibel og kan tilpasses ved hjælp af panel- og højdejustering understøtter også to interfaces via seriel og USB-tilslutning.
–– Højhastigheds-dataoverførselsdisplay
–– Flashhukommelse og omfattende fonttabel
–– Valgfri panel- og højdejustering
–– Fås i fire farver, der passer til de tilhørende printere

DM-D210
Skab en tydelig kundekontakt med dette store vidvinkeldisplay med høj
opløsning. Med sine 20 kolonner x 2 linjer sikrer det nem og problemfri aflæsning,
og derudover kan det justeres, så det passer præcis ind i dit miljø. Skærmen
understøtter desuden to interfaces via seriel og USB-tilslutning.
–– Fleksibel justering, op og ned, venstre og højre
–– Flashhukommelse og omfattende fonttabel

DM-D30
Vis alt med stil på den nye DM-D30. Den er tilgængelig i samme farve som TM-m30printeren, som den også nemt kan placeres oven på. DM-D30 integreres derfor
problemfrit i dit POS-miljø. DM-D30 er også kompatibel med TM-T88VI.
–– Stilfuldt, moderne design
–– Fleksible placeringsmuligheder

CHECKSCANNERE
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Præcis scanning
Præcision, ydeevne, pålidelighed, sikkerhed, brugervenlighed. Den
innovative udskrifts- og scanningsteknologi i Epsons checkscannere
sikrer alle disse kvaliteter og gør det let at indføre elektronisk scanning af
checks - både for detail- og bankvirksomheder.

TM-S9000MJ
Kombiner farvescanning, udskrivning
af påtegninger og kvitteringer i en
kompakt enhed. Sæt nye standarder
for præcision med en høj MICRgenkendelsesrate på over 99,9 %,
automatisk skævhedskorrektion og
filtrering af baggrundsstøj.

–– Leverer dobbeltsidet scanning i farver
med op til 200 dpm
–– Har et bredt udskrivningsområde til
påtegninger: udskriver op til 16 linjer
–– Omfatter ASF til op til 100 dokumenter
–– Scanner id-kort med foto
–– Leveres som ekstraudstyr med 1 eller
2 lommer til udskrifter, MSR-læser og
USB-hub
–– Understøtter TWAIN-scanning

TM-S1000

TM-S2000MJ

Tilføjer driftssikkerhed og innovation til vigtige
scanningsopgaver i den finansielle sektor og i større
virksomheder. Opnå den højeste MICR-nøjagtighed på
markedet for skrivebordsscannere og udfør processen
hurtigt, nemt og med kvalitet i verdensklasse.

Kombiner dobbeltsidet farvescanning og
inkjetendossering i en kompakt enhed for effektiv
håndtering af checks, værdibeviser og enkeltark.

–– Stor præcision i scanning af gråtoner og sort og hvid for checks og
dokumenter
–– Automatisk arkføder med indfald og to lommer

–– Leverer dobbeltsidet scanning i farver med op til 200 dpm
–– Har et bredt udskrivningsområde til påtegninger: udskriv
op til 16 linjer
–– Har ASF til op til 100 dokumenter
–– Scanner id-kort med foto
–– Understøtter TWAIN-scanning
–– Har en høj MICR-genkendelsesrate på over 99,9 %
–– Omfatter valg mellem 1 eller 2 lommer til udskrifter
–– Har MSR-læser og USB-hub (ekstraudstyr)
–– Omfatter en UV-version, som kan fås separat

SUPPLERENDE PRODUKTER

Få en bedre kundeoplevelse
Du har arbejdet hårdt for at skabe dit varemærke. Nu kan du gå endnu videre.
Tiltræk kundernes opmærksomhed med flotte, klare farver, effektive displays og
tjenester med merværdi.
Et separat detailniveau, der sammenfatter dit varemærke og tydeligt skiller dig ud på
markedet, giver dig en effektiv måde til at kommunikere med dine kunder på. Epsons
teknologi er udviklet til at hjælpe dig med at få dit budskab igennem på hvert eneste
berøringspunkt. Fra vinduesudstillinger til kassen. Lad Epson bringe kundernes interesse
op på et nyt niveau.

SureColor-serien

WorkForce Pro-serien

Gør effekten af dine kampagner større med vores SureColor
SC-T- og SC-S-serie. Opret store plakater og displays i høj
opløsning, der styrker dit varemærke og sætter skub i salget.

Epsons WorkForce Pro-serie med A4- og A3-printere tilbyder
lave driftsomkostninger, høje udskrivningshastigheder og
minimal indgriben, så du kan øge produktiviteten. Udskriv op
til 75.000 sider uden at udskifte blæk og få udskrivning uden
afbrydelse med WorkForce Pro RIPS.

Den viste model er WF-5690DWF (A4).

Installationsprojektorer

LabelWorks

Engager kunderne og giv din visuelle markedsføring liv med
dynamiske displays og digital skiltning i butikken i stående og
liggende tilstand.

Denne lille og effektive håndholdte mærkatprinter er ideel til
lagerstyring, produktidentifikation, arkivering og navneskilte.
Den kan endog udskrive på satinbånd med et personaliseret
strejf med POS.
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"Vi er overbeviste om
løsningernes kvalitet, og
derfor har vi ingen problemer
med at forlade os fuldstændig
på Epsons produkter".

Epson CoverPlus
Denne valgfri tillægsgaranti giver dig tre års ekstra ro i sindet
fra købsdatoen. Med Epson CoverPlus udvider og opgraderer
vi standardgarantien til også at omfatte yderligere dækning
i tilfælde af, at produktet udvikler fejl af nogen art. Den
udvidede Epson CoverPlus-dækning skal tilkøbes inden 90
dage fra køb af det originale produkt, for at den er gyldig.

Stephan Bittner - Partner i restauranten Alitalia, Hamburg

Erhvervsscannere

Farvemærkatprintere

Vores duplexscannere med høj hastighed, arkføder og
flatbed hjælper med at gøre fortrolige data sikre og giver dig
mulighed for at scanne dokumenter direkte til dit foretrukne
lagringssystem og også til adgangsbeskyttet PDF.

Få dine produkter til at skille sig ud med iøjnefaldende
farvemærkater og skilte i høj kvalitet og efter behov. Perfekt
til specialprodukter, private mærkatprodukter, kampagner og
sidste øjebliks-tilbud.

FORBRUGSMATERIALER

Navn

Farve

Varenummer

Hovedenhed

Navn

Farve

Varenummer Hovedenhed

ERC38B
ERC38BR

Sort
Sort/rød

C43S015374
C43S015376

TM-U220
TM-U230

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

Blå
Grøn
Rød

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Sort

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Sort

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Sort

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Sort

C33S020411

TM-C100
(gråtoner)

ERC32B

Sort

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

3-farvet

C33S020464 ColorWorks
C3400
TM-C610

ERC43B

Sort

C43S015461

TM-H6000IV
(endosseringsudskrivning)

SJIC20P(K)

Sort

C33S020490 ColorWorks
C3400BK

SJIC25P

4-farvet

EFC-01

SJIC18(K)

SJIC6(K)

Sort

Sort

Sort

SJIC26P(K)
Sort
SJIC26P(C)
Cyan
SJIC26P(M)
Magenta
SJIC26P(Y)
Gul
SJMB7500 Vedligeholdelsesboks

A43S020461

C33S020484

TM-S1000
C33S020591

TM-C710

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks C7500

SJIC22P(K)
Sort
SJIC22P(C)
Cyan
SJIC22P(M)
Magenta
SJIC22P(Y)
Gul
SJMB3500 Vedligeholdelsesboks

C33S020601 ColorWorks
C33S020602
C3500
C33S020603
C33S020604
C33S020580

SJIC30P(K)
Sort
SJIC30P(C)
Cyan
SJIC30P(M)
Magenta
SJIC30P(Y)
Gul
SJMB7500 Vedligeholdelsesboks

C33S020639 ColorWorks
C33S020640
C7500G
C33S020641
C33S020642
C33S020596

GODKENDTE MEDIER

Navn

Type

Størrelse

Hovedenhed

PE matte-mærkat, rulle

Inkjetmærkatpapir

Forskellige størrelser

ColorWorks C3500/C3400/C7500-serien

High Gloss-mærkat, rulle

Inkjetmærkatpapir

Forskellige størrelser

ColorWorks C3500/C3400/C7500G-serien

Premium matte-mærkat, rulle

Inkjetmærkatpapir

Forskellige størrelser

ColorWorks C3500/C3400/C7500-serien

Premium matte-billet, rulle

Inkjetmærkatpapir

80, 102 mm

ColorWorks C3500/C3400-serie

ReStick termisk papir

58, 80 mm

T88IV ReStick

Inkjetkuponpapir

58 mm

C710/C610

BOPP Satin Gloss-mærkat

Inkjetmærkatpapir

Forskellige størrelser

ColorWorks C7500/C7500G

BOPP High Gloss-mærkatrulle

Inkjetmærkatpapir

Forskellige størrelser

ColorWorks C7500/C7500G

Epson ReStick-rullepapir i endeløse baner

Epson kuponrullepapir i endeløse baner

INTERFACES
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Produkt

Type

Kode

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

Forbered dig på fremtiden med Epsons UIB-koncept
bestående af udskiftelige interfaces. Hvis du vil se,
hvordan vores printere allerede er udstyret, så kig
på side 34-38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALLEL

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+HUB+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB + DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

USB-DREVET

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

USB-DREVET

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

TRÅDLØS LANFORBINDELSE

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Billede

Beskrivelse
UB-S01 = seriel standard RS-232
UB-S09 = seriel op til 115,2 kb/s, med DM-D-port
UB-P02II = bidirektionel parallel højhastighed
UB-U01III = USB 1.1, med hub, med DM-D-port
UB-U02III = USB 1.1, uden hub, med DM-D-port
UB-U03II = USB 1.1, uden hub, uden DM-D-port
UB-U04 = USB-drevet, uden hub, uden DM-D-port

UB-U05 = højhastigheds-USB, ingen hub, ingen DM-D-port
UB-U06 = højhastigheds-USB, ingen hub, ingen DM-D-port
UB-U19 = Combo USB + RS-232 til T88/T70
UB-U09 = Combo USB + RS-232
UB-E04 = 10/100 BASE T ETHERNET
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 kan tilkøbes
Epson PS-180 er en koblingsstrømforsyning. Den kan spare energi ved at reducere
strømtabet og kan anvendes med de fleste kommercielle spændingstyper i verden
ved hjælp af sin universelle effektindgang.

Indgang

Output

Stik

100 til 240 V AC

24 V DC, 2,0 A

3P power jack-stik

Sikkerhedsstandard
UL
•

CSA
•

TUV
•

SPECIFIKATIONER FOR POS-TERMINAL
Intelligente terminaler

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Direkte termisk 180 × 180 dpi

Direkte termisk 180 × 180 dpi

Direkte termisk 180 x 180 dpi
(kompatibel 203 dpi-tilstand)

Direkte termisk 180 × 180 dpi

Bonudskrivning

—

—

—

—

Logbogsudskrivning

—

—

—

—

Mærkatudskrivning

—

—

—

—

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

—

—

—

—

Standardinterfaces

USB × 6, RS-232, Ethernet, VGA,
lyd (3,5 mm ministik), displayport

USB × 6, RS-232, Ethernet, VGA, lyd
(3,5 mm ministik), displayport

USB-B, USB-Ax4, RS-232,
Ethernet

USB × 4, RS-232, Ethernet, SD

Valgfrie interfaces

IEEE802.11b/g/n (dongle)

IEEE802.11b/g/n (dongle)

Wi-Fi-dongle kan sluttes til USBport

IEEE802.11b/g/n

DM-D-stik

DMD-forbindelse via USB

DMD-forbindelse via USB

DM-D kan sluttes til USB-port

DMD-forbindelse via USB

DKD-port

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatisk
skærefunktion

Ja

Ja

Ja

Ja

Kopierer

—

—

—

—

Epson farvebånd,
Epson blæk, Epson
godkendt papir

—

—

—

—

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

83

83

83

83

72/52,5

72/-

72,25/50,8

72/-

CPL-kvittering (font
B/A)

56/42

56/42

56/42

56/42

CPL-bon (font B/A)

—

—

—

—

Udskrivningshastighed,
kvittering

300 mm/sek.

250 mm/s

350 mm/sek.

170 mm/s (54 lps)

Udskrivningshastighed,
bon

—

—

—

—

145 x 279 x 183
(inkl. kabeldæksel)

172 x 290 x 114
(inkl. kabeldæksel)

145 × 195 × 148

125 × 195 × 144

AC-adapter T medfølger

AC-adapter T medfølger

Inkluderet

AC-adapter RA medfølger

3,2

2,8

1,8

1,8

Sort, hvid

Sort, hvid

Sort, hvid

Sort

Kvitteringsudskrivning

Stregkodeudskrivning
Udskifteligt interface

Bredde, papirrulle +/0,5 mm
Diameter, papirrulle
mm
Udskriftsbredde k./bon
(mm)

Mål i mm (B × D × H)

Strømforsyning
Vægt i kg (ca.)
Farve

Specialiteter

XML WEB-kommandoer,
Intel Atom CPU indvendig,
Windows-integreret, POSReady,
gråtoneudskrivning

Ekstraudstyr

DM-D110 (specialversion), OTWL01 Wlan USB-stik

XML WebServer Direct Print,
XML WEB-kommandoer, Intel Atom
Beacon-understøttelse,
CPU indvendig, Windows-integreret,
NFC, gråtoneudskrivning,
POSReady, gråtoneudskrivning
papirsparefunktion, 58 mm-spacer
medfølger

OT-WL01 Wlan USB-stik

58 mm-spacer medfølger, OTBZ20 ekstern alarm, OT-WL01
Wlan USB-stik

XML WEB-kommandoer,
fuld frontbetjening,
stænkvandsbeskyttet kasse

OT-CC70 bagsidedæksel, OTWL01 Wlan USB-stik

SPECIFIKATIONER FOR POS-PRINTER

33
Kvitteringsprintere

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Direkte termisk 180 ×
180 dpi (kompatibel
203 dpi-tilstand)

Direkte termisk 180 ×
180 dpi

Direkte termisk 180 ×
180 dpi

Direkte termisk 203 x
203 dpi

9-nålseffekt-dot

Direkte termisk 203 x
203 dpi

Bonudskrivning

—

—

—

—

—

—

Logbogsudskrivning

—

—

—

—

Kun model A

—

Mærkatudskrivning

—

—

—

—

—

—

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

—

Ja, inkl. 2D-kode

Ja

Ja

Ja

—

Ja

—

Standardinterfaces

Ethernet, USB og UIB
eller Ethernet, USB og
Bluetooth

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

RS-232, IEEE1284

Ethernet og USB eller
Ethernet, BT og USB

Valgfrie interfaces

Wi-Fi-dongle kan
sluttes til USB-port

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

Wi-Fi-dongle kan
sluttes til USB-port

DM-D-stik

DM-D kan sluttes til
USB-port

Kun muligt ved
UB-S09

Kun muligt ved UBS09

—

Kun muligt ved
UB-S09

DM-D kan sluttes til
USB-port

DKD-port

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatisk
skærefunktion

Ja

Ja

Ja

Ja

Model A, B

Ja

Kopierer

—

—

—

—

1 logbog (kun model
A)

—

Epson farvebånd,
Epson blæk, Epson
godkendt papir

—

—

—

—

ERC-38 sort eller
rød/sort

—

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-kvittering (font
B/A)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

CPL-bon (font B/A)

—

—

—

—

—

—

Udskrivningshastighed,
kvittering

350 mm/sek.

300 mm/sek.

250 mm/s

200 mm/s

6,0 lps (30 cpl)/4,7 lps
(40 cpl)

200 mm/s

Udskrivningshastighed,
bon

—

—

—

—

—

—

145 × 195 × 148

145 × 195 × 148

125 × 194 × 144

140 × 199 × 146

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

127 × 127 × 127

Inkluderet

PS-180 medfølger,
valgfri

PS-180 medfølger,
valgfri

PS-180 medfølger

AC-adapter C
medfølger

Inkluderet

1,6

1,6

1,7

1,7

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

1,3

Sort, hvid

ECW, EDG, sort, hvid

ECW, EDG, sort, hvid

EDG

ECW, EDG

Sort, hvid

Specialiteter

ENERGY STARgodkendt, Server
Direct Print, Beaconunderstøttelse, NFC,
gråtoneudskrivning,
papirsparefunktion, 58
mm-spacer medfølger

ENERGY STARgodkendt,
gråtoneudskrivning,
papirsparefunktion,
58 mm-spacer
inkluderet, version
med skattemodul
tilgængelig i visse
lande

Fuld frontbetjening,
stænkvandsbeskyttet
kasse, version
med skattemodul
tilgængelig i visse
lande

ENERGY STARgodkendt, driverCD, spacer,
IF-kabel, vægarmatur,
papirsparefunktion,
kan monteres vertikalt

Logbog på
tolagspapir (A), føler,
der fortæller, når
rullen er ved at være
tom (A og B), version
med skattemodul
tilgængelig i visse
lande

ENERGY STARgodkendt, udskiftelige
dæksler til top- eller
frontbetjening, NFC,
papirsparefunktion, 58
mm-spacer medfølger

Ekstraudstyr

WH-10 vægarmatur,
OT-BX88VI PSdæksel, OT-BZ20
ekstern alarm

WH-10 vægarmatur,
OT-BX88V PSdæksel, OT-BZ20
ekstern alarm

OT-CC70
bagsidedæksel,
mulighed for model
med alarm

OT-BZ20 ekstern alarm

WH-10 vægarmatur
(kun B/D)

WH-30 vægarmatur,
tabletholder, OT-CC30stikdæksel

Kvitteringsudskrivning

Stregkodeudskrivning
Udskifteligt interface

Bredde, papirrulle +/0,5 mm
Diameter, papirrulle
mm
Udskriftsbredde k./bon
(mm)

Mål i mm (B × D × H)

Strømforsyning
Vægt i kg (ca.)
Farve

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

SPECIFIKATIONER FOR POS- OG BONPRINTER
Kvitterings- og bonprinter

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Kvitteringsudskrivning

9-nålseffekt-dot

Direkte termisk
180 × 180 dpi

Direkte termisk
180 × 180 dpi

9-nålseffekt-dot

Bonudskrivning

9-nålseffekt-dot

9-nålseffekt-dot

9-nålseffekt-dot

9-nålseffekt-dot

Logbogsudskrivning

9-nålseffekt-dot

—

—

9-nålseffekt-dot

Mærkatudskrivning

—

—

—

—

Stregkodeudskrivning

—

Ja

Ja, inkl. 2D-kode

—

Udskifteligt interface

—

Ja

Ja

Ja

Standardinterfaces

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

Valgfrie interfaces

—

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-stik

Seriel model: ja

Seriel model: ja

Seriel model: ja

Seriel model: ja

DKD-port

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatisk skærefunktion

Ja

Ja

Ja

Ja (fabrikstilvalg)

1 orig. + 4 kopier

1 orig. + 4 kopier

1 orig. + 3 kopier

1 orig. + 3 kopier

Epson farvebånd, Epson
blæk, Epson godkendt papir

ERC-31 sort

ERC-31 sort

ERC-32 sort, (ERC-43 sort til
endosseringsudskrivning)

ERC-32 sort

Bredde, papirrulle +/-0,5 mm

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

83

83

83

83 (enkeltlags op til 89)

Udskriftsbredde k./bon (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

CPL-kvittering (font B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

CPL-bon (font B/A)

88/66

88/66

60/45 (EP:40)

60/45

Udskrivningshastighed,
kvittering

311/233 cps

120 mm/s (37,7 linjer/sek.)

300 mm/sek.

5,14 linjer/sek.

Udskrivningshastighed, bon

311/233 cps

311/233 cps

5,7 lps

5,14 linjer/sek.

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201 (inkl.
udtrækkeligt bord)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

PS-180 medfølger, valgfri

PS-180 medfølger, valgfri

PS-180 medfølger, valgfri

PS-180 medfølger, valgfri

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Specialiteter

Validering, version med
skattemodul tilgængelig i
visse lande

Kundedisplay-stander, version
med skattemodul tilgængelig i
visse lande

ENERGY STAR-godkendt,
gråtoneudskrivning,
papirsparefunktion,
IF designpris 2012

Logbog på tolagspapir, otte linjers
validering

Ekstraudstyr

Sikring af logbog

Udtrækkeligt bord

MICR, endossering, validering,
PG-58II-papirguide, TA-6000IIvedhæftning, DRP-6000 DMvedhæftning

—

Kopierer

Diameter, papirrulle mm

Mål i mm (B × D × H)

Strømforsyning
Vægt i kg (ca.)
Farve

SPECIFIKATIONER FOR BONPRINTER OG POS-SKATTEPRINTER
Bonprintere

TM-U295
Kvitteringsudskrivning
Bonudskrivning

Skattekvitteringsprintere

TM-U590

—
7-nålseffekt-dot

35

9-nålseffekt-dot

TM-T800-serien
TM-T900-serien

TM-T810F

TM-T86FII

Direkte termisk
203 x 203 dpi

Direkte termisk
203 x 203 dpi

Direkte termisk
180 × 180 dpi

—

—

—

Logbogsudskrivning

—

—

—

—

Mærkatudskrivning

—

—

—

—

Stregkodeudskrivning

—

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Udskifteligt interface

—

Ja

—

I/T

Ja

Standardinterfaces

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (begge serier),
ethernet

I/T

RS-232, USB

Valgfrie interfaces

—

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

—

I/T

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

DM-D-stik

—

Seriel model: ja

Ja

I/T

—

DKD-port

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatisk skærefunktion

—

Ja

Ja

Ja

1 orig. + 2 kopier

1 orig. + 4 kopier

—

—

—

Epson farvebånd, Epson
blæk, Epson godkendt papir

ERC-27 sort

ERC-31 sort

—

—

—

Bredde, papirrulle +/-0,5 mm

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Diameter, papirrulle mm

—

83

83

83

Udskriftsbredde k./bon (mm)

65

72,1/52,6

72,1/52,6

72

CPL-kvittering (font B/A)

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

—

—

—

150 mm/s/260 mm/s

150 mm/s

220 mm/s

Kopierer

CPL-bon (font B/A)

42/35

135

88/66

Udskrivningshastighed,
kvittering
2,1 lps

311/233 cps

—

–

—

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

PS-180 medfølger,
valgfri

PS-180 medfølger,
valgfri

AC-adapter medfølger

PS-180

PS-180 (standard)

1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Specialiteter

Flatbed-udskrivning i
fire retninger

Flatbed

Kun tilgængelig i lande med
tilsvarende skattemæssig
POS-lovgivning via lokale
Epson partnere

Kun tilgængelig i lande med
tilsvarende skattemæssig
POS-lovgivning via lokale
Epson partnere

Kun tilgængelig i lande med
tilsvarende skattemæssig
POS-lovgivning via lokale
Epson partnere

Ekstraudstyr

—

Udtrækkeligt bord

Forbinderdæksel, PG-800
papir-spacer

—

WH-10 vægarmatur,
OT-BX88V PS-dæksel

Udskrivningshastighed, bon
Mål i mm (B × D × H)

Strømforsyning
Vægt i kg (ca.)
Farve

SPECIFIKATIONER FOR BÆRBAR KVITTERING- OG MÆRKATPRINTER
Bærbare kvitteringsprintere

Transportabel mærkatprinter

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Direkte termisk 203 x 203 dpi

Direkte termisk 203 x 203 dpi

Direkte termisk 203 x 203 dpi

Direkte termisk 203 x 203 dpi

Bonudskrivning

—

—

—

—

Logbogsudskrivning

—

—

—

—

Mærkatudskrivning

—

Ja, endeløs

—

Ja, endeløse + udstansede

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

—

—

—

—

Standardinterfaces

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

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

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

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

Valgfrie interfaces

—

—

—

—

DM-D-stik

—

—

—

—

DKD-port

—

—

—

—

Automatisk skærefunktion

—

Ja

Ja (fabrikstilvalg)

—

Kopierer

—

—

—

—

Epson farvebånd, Epson
blæk, Epson godkendt papir

—

—

—

—

Bredde, papirrulle +/-0,5 mm

57,5

59,5 eller 57,5

79,5

59,5 eller 57,5

Diameter, papirrulle mm

40,4

51

51

51

48

54 eller 52,5

72 eller 68,3

54 eller 52,5

42/32

54/43/36 eller 52/42/35

64/48 eller 60/42

54/43/36 eller 52/42/35

—

—

—

—

100 mm/s

100 mm/s/80 mm/s (mærkat)

100 mm/s

80 mm/s (mærkat)

—

—

—

—

79 × 119, 8 × 43, 6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 × 103 × 159

Oplader til en enkelt enhed og
strømadapter C medfølger, OTMC20 (ekstraudstyr)

PS-11 medfølger, OT-CH60II
(valgfri)

PS-11 medfølger, OT-CH60II
(valgfri)

PS-11 medfølger, OT-CH60II (valgfri)

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

0,630 inkl. batteri

0,5

0,613 inkl. batteri

Sort

Sort

Sort

Sort

Specialiteter

ePOS SDK, sort markeringssensor,
NFC, SimpleAP

ePOS SDK, bælteclips, alarm,
litium-ion-batteri 2K mAh,
automatisk skærefunktion

ePOS SDK, bælteclips, alarm,
litium-ion-batteri 2K mAh

ePOS SDK, bælteclips, alarm,
litium-ion-batteri 2K mAh, automatisk
skærefunktion

Ekstraudstyr

Multistativ OT-MC20, batterispacer
Multioplader OT-CH60II, batteri
OT-BS20, batteri OT-BY20, blød
OT-BY60II
bæretaske OT-PC20

Multioplader OT-CH60II, batteri
OT-BY60II

PS-11 strømforsyning, multioplader
OT-CH60II, batteri OT-BY60II

Kvitteringsudskrivning

Stregkodeudskrivning
Udskifteligt interface

Udskriftsbredde k./bon (mm)

CPL-kvittering (font B/A)
CPL-bon (font B/A)
Udskrivningshastighed,
kvittering
Udskrivningshastighed, bon
Mål i mm (B × D × H)

Strømforsyning
Vægt i kg (ca.)
Farve

SPECIFIKATIONER FOR MÆRKATPRINTER
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Mærkatprintere

TM-T88IV ReStick

TM-L90 Liner-free

TM-L90 TM-L90
Peeler

ColorWorks C3500

ColorWorks C3400

ColorWorks C7500/
C7500G

Direkte termisk
203 x 203 dpi

Direkte termisk
203 x 203 dpi

Direkte termisk
203 x 203 dpi

Inkjet, 720 × 360 dpi

Inkjet, 720 × 360 dpi

Inkjet 600 × 1200 dpi

Bonudskrivning

—

—

—

—

—

—

Logbogsudskrivning

—

—

—

—

—

—

Mærkatudskrivning

ReStick-mærkater

NCR-mærkater uden
bagbeklædning

Direkte termisk
203 x 203 dpi

Ja

Ja

Ja

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode

Ja

Ja

Ja

—

—

—

Standardinterfaces

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Valgfrie interfaces

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

—

—

—

DM-D-stik

Kun muligt ved
UB-S09

Kun muligt ved
UB-S09

Kun muligt ved
UB-S09

—

—

—

DKD-port

Ja

Ja

Ja

—

—

—

Automatisk
skærefunktion

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kopierer

—

—

—

—

—

—

Epson godkendte
medier

—

—

79,5/57,5

79,5/40

79,5/69,5 til 37,5

30-112

30-112

50-112

83

102

90

101,6 eller endeløse
baner

102

203,2 eller endeløse
baner

72/52,5

72 eller 35

72

104

104

108

57/44 eller 46/42

64/48 (79,5 mm)

64/48 (79,5 mm)

Ingen interne fonte

Ingen interne fonte

Ingen interne fonte

—

—

—

—

—

—

Udskrivningshastighed,
kvittering

177 mm/s, 150 mm/s
ReStick

170 mm/s, 90 mm/s uden
bagbeklædning

150 mm/s (47 lps)

103 mm/s

92 mm/s

300 mm/sek.

Udskrivningshastighed,
bon

—

—

—

—

—

—

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261-308

255 × 275 × 261

392 × 598 × 395

PS-180 medfølger

PS-180 medfølger

PS-180 medfølger,
valgfri

PS-180 medfølger

PS-180 integreret

Strømkabel
(medfølger)

1,8

1,9

1,9

12

10

37

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG-peeler kun
i EDG

—

ECW

EDG

Specialiteter

Til ReStick-papirrulle eller
standard-termisk papir,
føler, der registrerer sorte
markeringer

ENERGY
STAR‑godkendt,
til NCR-papir uden
bagbeklædning, føler,
der registrerer sorte
markeringer, føler, der
registrerer papirbredde

Ekstraudstyr

WH-10 vægbeslag,
OT-BX88 PS-dæksel, intern
alarm, Epson godkendte
medier

Kvitteringsudskrivning

Stregkodeudskrivning
Udskifteligt interface

Epson farvebånd,
Epson blæk, Epson
godkendt papir
Bredde, papirrulle
+/-0,5 mm
Diameter, papirrulle
mm
Udskriftsbredde
k./bon (mm)
CPL-kvittering
(font B/A)
CPL-bon (font B/A)

Mål i mm (B × D × H)
Strømforsyning
Vægt i kg (ca.)
Farve

WH-10 vægarmatur

SJIC22P-patroner,
SJIC15P 3-farvet
SJIC26P-patroner,
C, M, Y, K DURABrite,
patron, SJIC20P(K)
C, M, Y, K
Epson godkendte
sort blækpatron, Epson DURABrite, Epson
medier
godkendte medier
godkendte medier

Fuld farveudskrivning
Fuld farveudskrivning
To-farvet udskrivning,
(std), sort udskrivning
(std), papir udskydn.
vertikal og horisontal
(BK model), papir
bakke medfølger,
montering, spacer
udskydn.bakke
indsætning af endeløse
medfølger
medfølger, IF
baner
designpris 2010

ESC/mærkatkommandoer

SJMB3500
vedligeholdelseskasse,
Nicelabel softwareEpson godkendte
CD, Epson godkendte
medier, NiceLabel SEmedier
software

TU-RC7508:
Oprullerenhed

WH-10 vægarmatur,
intern alarm

SPECIFIKATIONER FOR MÆRKAT- OG BILLETPRINTER SAMT CHECKSCANNER
Billetprinter

Kuponprinter

TM-L500A Ticket

Checkscannere

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Direkte termisk
203 x 203 dpi

Inkjet 720 × 360 dpi maks.

Direkte termisk
180 × 180 dpi

–

–

Bonudskrivning

—

—

–

–

–

Logbogsudskrivning

—

—

–

–

–

Mærkatudskrivning

Direkte termisk
203 x 203 dpi

—

–

–

–

Ja, inkl. 2D-kode

Ja, inkl. 2D-kode (driver)

Ja, inkl. 2D-kode

–

–

—

—

–

–

–

Standardinterfaces

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Valgfrie interfaces

—

—

USB-stik med to porte

–

USB-stik med to porte

DM-D-stik

—

—

–

–

–

DKD-port

—

—

–

–

–

Automatisk
skærefunktion

Ja

Ja

–

–

–

Kopierer

—

—

–

–

–

Epson farvebånd,
Epson blæk, Epson
godkendt papir

—

SJIC25P 4-farve patron,
CMYK-pigmentbaseret blæk,
Epson godkendte medier

SJIC18(K) sort patron
(til udskrivning af
endosseringer)

Frankeringspatron
(til udskrivning af
endosseringer)

SJIC18(K) sort patron
(til udskrivning af
endosseringer)

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

184,1 eller endeløse baner

90

83

–

–

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

57/44

Ingen interne fonte

56/42

–

–

—

—

–

–

–

Udskrivningshastighed,
kvittering

250 mm/s

130 mm/s ved 180 × 360 dpi

300 mm/sek.

–

–

Udskrivningshastighed,
bon

—

—

–

–

–

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(m/rulleholder).

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409,
8 × 177 (1 lomme)
275 × 409,8 × 177
(2 lommer)

355 × 176 × 160

142 × 409,
8 × 177 (1 lomme)
167 × 409,8 × 177
(2 lommer)

PS-180 medfølger

Ekstern. AC-adapter K
medfølger

Ekstern. AC-adapter J
medfølger

Ekstern. AC-adapter C
medfølger

Ekstern. AC-adapter J
medfølger

2,8 (4,6 med rulleholder)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Specialiteter

ENERGY STAR-godkendt,
endeløse papirbaner
eller papirruller, føler,
der registrerer sorte
markeringer, IF designpris
2012

ENERGY STAR-godkendt,
fuld farveudskrivning, 100 %
frontbetjent

100-arks automatisk
dokumentføder, MICRdataregistrering, 600 dpi
farvescanning

100-arks automatisk
dokumentføder, MICRdataregistrering,
scanningshastighed på
60 DPM, to lommer til
udskrifter, gråtone-/BWscanning

100-arks automatisk
dokumentføder, MICRdataregistrering, 600 dpi
farvescanning

Ekstraudstyr

SU-RPL500 rulleholder

C33S045267 papirruller, Epson
godkendte medier

Scanningshastighed på 110
eller 200 DPM. En eller to
lommer til udskrifter, MSR,
USB-hub med to porte

–

Scanningshastighed på 110
eller 200 DPM. En eller to
lommer til udskrifter, MSR,
USB-hub med to porte

Kvitteringsudskrivning

Stregkodeudskrivning
Udskifteligt interface

Bredde, papirrulle
+/-0,5 mm
Diameter, papirrulle
mm
Udskriftsbredde
k./bon (mm)
CPL-kvittering
(font B/A)
CPL-bon (font B/A)

Mål i mm (B × D × H)

Strømforsyning
Vægt i kg (ca.)
Farve

VORES MILJØPÅVIRKNING
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Spar energi,
spar penge
Vi ved, at samlede ejeromkostninger, pålidelighed og miljøet prioriteres af mange
af vores kunder, som ønsker at arbejde smartere, effektivisere deres POS og
fastholde deres kunder. Vi har arbejdet tæt sammen med detailhandlere i mere
end 40 år for at være sikre på, at vi forstår, hvad der er vigtigt på salgsstedet,
og vores innovationer og handlinger går endnu videre. Nu arbejder vi på at
gøre Epsons printere til detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen til de
allermest miljøvenlige på hele kloden.

Reduktion af strømforbruget

Reduktion af papirudgifterne

-85 % -30 %
De minimerer udgifterne for
detailhandlende og hjælper
med at forbedre vores
grønne akkreditiver

Vores nyeste Epson POS-printere
har en funktion til reduktion
af topmargin og automatisk
papirsparefunktion

Se, hvor meget du
kan spare ved hjælp
af vores beregner af
strømforbruget på
www.epson.dk/ecopos
Reduktion af CO2-aftrykket

-22 %
Vores printere til brug i
detailhandlen har det laveste
CO2-aftryk gennem hele
produktets levetid

Foretag skiftet
Foretag skiftet til inkjet og
se, hvor meget mindre din
miljømæssige påvirkning vil være:
www.epson.dk/eco-saving

EUROPAS FØRENDE
PRODUCENT AF
POS-PRINTERE*

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_DA-DK 01/17

*I henhold til IDC Epson POS Market Appraisal Western Europe CY2015 har Epson
øget sin førende andel af POS-markedet med en værdi på mellem 38 % til 39 %.

1. Tal fra RetailWeeks Fashion Retail-rapport 2015
*Verdensomspændende salgsvolumen, IDC.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker
tilhørende Buetooth SIG, Inc., og alle de nævnte mærker brugt af Epson Europe er under licens. Alle andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale Epson repræsentant for flere detaljer, eller besøg os på www.epson.dk
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

