Gama POS

Para um serviço de
primeira classe
Soluções para o retalho e a hotelaria
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O ambiente do retalho está em
evolução
Os retalhistas compreendem cada vez mais a
importância da presença multicanal, uma vez que dá
aos consumidores a oportunidade e a flexibilidade
de comprarem da forma que mais lhes convier –
alternando livremente entre diferentes canais.
Esta abordagem multicanal está a conduzir a uma
mudança no papel ‘tradicional’ das lojas de tijolo e
betão, onde os consumidores visitam as lojas para
verem os produtos ao vivo e, em seguida, leem as
críticas, comparam preços e, finalmente, compram
online.
No entanto, os valores do retalho sugerem que 66%1
das compras continuam a ser feitas na loja física – pelo
que a experiência na loja é mais importante do que
nunca para tentar assegurar a fidelização dos clientes.
E não há melhor forma de melhorar esta experiência do
que através do recurso à tecnologia.

Influenciar o
comportamento de
compra do cliente

Efetuar transações longe
da caixa registadora

Da mesma forma, no setor da hotelaria, fidelizar os
clientes está a ser conseguido cada vez mais com
o recurso à tecnologia – para os envolver de formas
novas e inovadoras. Isto poderá ser feito na forma de
aceitar pedidos e processar pagamentos na mesa
através de um tablet ou permitir que os clientes
naveguem facilmente nos menus e encomendem
através dos seus smartphones.
O que é evidente nos setores do retalho e da hotelaria
é o facto de a melhoria da experiência do cliente ser
fundamental – com a tecnologia a desempenhar um
papel vital. Além disso, o POS é uma zona fundamental
para o desenvolvimento, permitindo que os clientes
beneficiem de ofertas, promoções e produtos
personalizados.
Com a implementação de tecnologia moderna no
ponto de venda, os retalhistas podem:

Fornecer informações
personalizadas para
melhorar o apoio ao
cliente

Imprimir recibos
remotamente

Acompanhe o ritmo dos
clientes
Com uma grande variedade de tecnologias inovadoras e produtos concebidos para melhorar
praticamente qualquer ambiente de retalho, a Epson ajuda-o a acompanhar os hábitos dos
consumidores em constante evolução. As nossas impressoras e terminais inteligentes permitem
entreter, acrescentar valor, contribuir para a comodidade, reduzir os tempos de espera e assegurar
que cada visita à sua loja é memorável pelos motivos certos. Ajudamos a tirar o máximo partido do
que a informática em cloud tem para oferecer, bem como aproveitar a tecnologia móvel para cativar
realmente os seus clientes.

Melhore a flexibilidade

–– Dote os colaboradores com acesso
fácil a informações em tempo real
sobre os produtos e o stock
–– Permita transações a partir de tablets
e dispositivos móveis
–– Detete e imprima recibos a partir do
POS mais próximo com a tecnologia
de beacons

–– O hardware é compatível com uma vasta
gama de soluções de software
–– Beneficie da extensa comunidade de
fabricantes independentes de software
(ISV) da Epson
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Adapte-se facilmente

–– Selecione entre uma vasta gama de
soluções e produtos específicos para o
retalho que vão beneficiar o seu negócio
–– Concebida para as empresas ligadas

–– Mantenha-se competitivo e atualizado
num ambiente de retalho em rápida
mudança
–– Faça a integração com serviços POS
baseados na Web, em dispositivos
móveis e em PC
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Nova tecnologia que cria novas oportunidades
A gama TM-Intelligent foi concebida para se alterar, adaptar e dimensionar, pelo que é a plataforma perfeita para transformar uma visão
do retalho do futuro na realidade de hoje. A nossa gama TM-Intelligent permite:
Implementar sistemas práticos de comida para levar

Utilizar aplicações POS baseadas na Web

O cliente faz a encomenda de comida online. O fornecedor do
serviço envia-a para a TM-Intelligent do restaurante, que imprime a
encomenda e o recibo.

Os clientes utilizam tablets para aceder a uma aplicação POS
baseada na Web. A TM-Intelligent imprime recibos e ativa os
periféricos diretamente a partir da aplicação Web.

Simplificar as soluções ‘clicar e levantar’
O cliente faz a encomenda online. O fornecedor do serviço envia-a
para o dispositivo TM-Intelligent da loja, que imprime a encomenda
e o recibo.
Otimizar as compras assistidas
Os assistentes de vendas podem utilizar tablets para consultarem
as informações do produto e ajudar os clientes a tomar decisões.
As transações de vendas são concluídas através das impressoras
portáteis TM-Intelligent, TM-m (concebidas para soluções baseadas
em tablet) ou TM-P.

Adicionar conteúdo aos recibos tradicionais
Um fornecedor de serviços baseado na Web utiliza a TM-Intelligent
para prestar serviços, como os cupões e os pontos de fidelização,
diretamente para a impressora.
Aceitar pedidos eficientemente
Os pedidos dos empregados de mesa são enviados através de
tablets para a TM-Intelligent, que por sua vez encaminha os detalhes
para a cozinha e para o bar para o processamento.
Atualizar o serviço de quartos
Os hóspedes fazem os pedidos de serviço de quartos online, que
por sua vez são enviados para um dispositivo TM-Intelligent para a
cozinha/pessoa do hotel o preparar.

Preste um serviço de primeira classe

IMPRESSÃO PORTÁTIL
SOLUÇÕES POS EM TABLET
Mobilize a sua força de trabalho e
melhore a experiência do cliente
ao incluir a solução de POS
baseada em tablet TM-m30.

IMPRESSÃO COMPACTA
Integrada com um dispositivo
móvel como um tablet, a
TM-T70II é a escolha ideal
para uma solução elegante
e compacta no balcão de
receção.

Aceite pagamentos e imprima
recibos em qualquer lugar no
restaurante com a impressora de
recibos portátil TM-P20 e melhore
a experiência do cliente.

INTERAÇÕES COM MAIS
SIGNIFICADO
Aumente a interação com os
clientes ao permitir a utilização
dos próprios dispositivos
inteligentes para consultar os
menus online e fazer o pedido.
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IMPRESSÃO FIÁVEL
A TM-T20II é uma impressora de
recibos fiável e de baixo custo de
manutenção ideal para as cozinhas
atarefadas. É muito compacta e
pode ser instalada na horizontal ou
fixada na vertical numa parede.

RESULTADOS PREMIADOS
A Série Epson WorkForce
Pro de impressoras A4 e A3
permite custos de manutenção
baixos, velocidades de
impressão rápidas e reduzida
intervenção para aumentar a
produtividade.

OPERAÇÕES DE BACKOFFICE
Os gestores podem utilizar
dispositivos móveis para terem
uma visão em tempo real
das receitas e do número de
transações do restaurante e
do bar.

1
OR E
2 FFFE
CO

FORÇA DE VENDAS MÓVEL

SOLUÇÕES INTELIGENTES

Mantenha os clientes satisfeitos
com uma experiência mais rápida,
mais simples e mais coerente ao
permitir que os funcionários se
desloquem no restaurante para
aceitar pedidos em tablets.

Ao utilizar a TM-T88VI-iHub,
poderá integrar e controlar
facilmente uma vasta gama
completa de dispositivos
periféricos.

Eficiência melhorada
no ponto de venda
ALTO DESEMPENHO
Reduza os tempos de transação e elimine
o período de indisponibilidade com a TMT88VI. A rápida velocidade de impressão, a
fiabilidade excecional e o design compacto
líderes de mercado fazem desta impressora
de recibos a escolha ideal para o seu POS.
Igualmente perfeitas para POS é a nossa
gama de impressoras fiscais que imprime
recibos e utiliza uma memória fiscal.

ETIQUETAS INSTANTÂNEAS
Destaque os seus produtos
com etiquetas e bilhetes a cores
apelativos de alta qualidade
e impressas on-demand. A
ColorWorks C3500 é ideal para
artigos especiais, promoções e
oportunidades de última hora.

IMPRESSÃO MÓVEL
Crie experiências de compra
"pop-up" com a impressão de
recibos a partir de tablet facilitada,
com a nossa compacta e elegante
impressora de recibos TM-m30.
1.2
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VELOCIDADE DO SERVIÇO
A TM-H6000IV permite
desfrutar de uma alta
velocidade de impressão de
recibos e processamento de
cheques. A base compacta
facilita a colocação em
pequenos espaços POS.

MAIS PRÓXIMO DO CLIENTE
A impressão de cupões da
TM-C710 permite aumentar
as suas receitas e a fidelidade
dos clientes. Responda às
necessidades de clientes
específicos e aumente a eficiência
das promoções e as vendas.

1.6
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CUSTOS PREMIADOS
A Série Epson WorkForce
Pro de impressoras A4 e A3
permite custos de manutenção
baixos, velocidades de
impressão rápidas e reduzida
intervenção para aumentar a
produtividade.

CAUSE UMA BOA IMPRESSÃO
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Amplie o impacto das suas promoções
com a Série SureColor SC-T. Crie
cartazes e material de promoção de
grande formato e alta definição que
reforcem a sua imagem de marca e
impulsionem as vendas.

IMPRESSÃO EM VIAGEM
Ideal para a etiquetagem e
a marcação em prateleiras,
a TM-P60II Peeler executa
rapidamente os trabalhos
com impressão de alto
desempenho para permitir
poupar tempo.

A REDEFINIÇÃO DA
FIABILIDADE
A impressora de etiquetas a cores
ColorWorks C7500 duradoura,
fiável e de alta velocidade é ideal
para os ambientes industriais –
desde a impressão de etiquetas
para caixas às etiquetas
para prateleiras para efeitos
organizativos.

TERMINAIS POS

Controlo inteligente
Com uma série de benefícios inteligentes, as nossas impressoras POS inteligentes apresentam
inúmeras novas possibilidades que permitem assumir o controlo total do seu ambiente.
Imprima diretamente a partir de dispositivos móveis e controle os periféricos POS localmente
ou através da Web. A interatividade das nossas impressoras também permite comunicações
direcionadas com ecrãs digitais. Além disso, toda esta flexibilidade conta com um design
compacto para ocupar pouco espaço de balcão.

Compacta
Poupa espaço de
balcão com o elegante
e compacto design a
preto ou branco

Controlo de
periféricos
Controla os periféricos
POS localmente ou
através da Web

Impressão a partir de
dispositivos móveis
Imprime diretamente
a partir de tablet PCs
e outros dispositivos
inteligentes

Interação
Oferece
comunicações
direcionadas com
ecrãs digitais

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

A TM-T88V-DT é uma impressora de recibos inteligente
e autónoma com design integrado (processador
incorporado) que proporciona poupanças significativas aos
retalhistas. Isto permite reduzir a quantidade de hardware
necessária, reduzir o consumo energético e as despesas de
manutenção e assistência. A funcionalidade de poupança
de papel permite reduzir ainda mais os custos.

A TM-T70II-DT tem exatamente as mesmas funcionalidades
que a TM-T88V-DT, com o benefício adicional de permitir
a instalação sob o balcão. A utilização de dispositivos
móveis foi simplificada, uma vez que o dispositivo móvel
comunica com a impressora através de exploradores Web.
Também é possível configurar, administrar e gerir os
dispositivos locais remotamente.

A TM-T88V-DT oferece flexibilidade total para executar aplicações
locais, com funcionalidades de PC internas que podem ser
utilizadas para fazer uma cópia de segurança das bases de dados
e aplicações POS.

As velocidades de impressão rápidas até 250 mm/seg. permitem
poupar tempo e o funcionamento frontal completo poupa
espaço. Os retalhistas podem obter consumos energéticos mais
reduzidos do que nos sistemas convencionais, uma vez que
um único equipamento pode integrar a impressora, a CPU e o
armazenamento.

–– Comunica diretamente com dispositivos móveis sem a
necessidade de um PC adicional ou de controladores, graças à
tecnologia ePOS
–– Cria um POS completo, incluindo o controlo de todos os
periféricos, graças ao design integrado com CPU interna,
memória e SSD
–– Reduz os custos, uma vez que há menos dispositivos para
manutenção
–– Elimina o tempo de inatividade com a cópia de segurança de
dados local

–– Imprime diretamente a partir de browsers compatíveis
com HTML 5
–– Permite que diferentes aplicações em diferentes dispositivos
móveis partilhem dados com o Communication Box, a nossa
funcionalidade de gestão de conteúdos
–– Utiliza a nossa tecnologia ePOS para controlar os periféricos
POS localmente ou através da Web
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Crie um ponto POS central com a TM-T88VI-iHub. Controle
e integre facilmente os periféricos, tais como leitores de
códigos de barras, ecrãs e tablets graças às várias opções
de conectividade.

Uma impressora de recibos e plataforma POS vanguardistas
baseadas em tablet que oferecem conectividade Web e com
dispositivos móveis, além de controlo básico de periféricos.

A TM-T88VI-iHub foi concebida para executar em simultâneo o
tradicional POS baseado em PC e a os mais recentes sistemas
baseados na Web e em tablet.
–– Várias opções de conectividade com fios e Wi-Fi
–– Ligue uma vasta gama de periféricos
–– Velocidades de impressão muito rápidas de até 350 mm/s
–– Imprime diretamente a partir de um servidor Web para
qualquer impressora de recibos ligada
–– Suporte de beacons para melhorar a interação com o cliente

A TM-T70-iHub funciona como plataforma para as soluções POS
baseadas em tablet. Comunica com tablets e controla os periféricos
POS básicos, tais como leitores de códigos de barras e teclados.
Trata-se de uma plataforma POS abrangente que não necessita de
controladores ou terminais PC ou POS adicionais. A alimentação
frontal do papel permite posicionar esta impressora de recibos
debaixo dos contadores.
–– Impressão de recibos e controlo de periféricos diretamente
a partir de exploradores
–– Sem controladores para instalar ou atualizar
–– Utilização de dispositivos móveis na gestão de conteúdos
e de outras ferramentas

IMPRESSORAS POS

Velocidade e simplicidade
O cliente sempre razão, motivo pelo qual um serviço de primeira qualidade e uma
experiência cativante são vitais para aumentar a rentabilidade. Oferecemos a
tecnologia que vai ao encontro das necessidades do setor do retalho e hotelaria,
seja num rápido fluxo de transações ou num tempo de inatividade reduzido.

TM-T88VI
Concebida para se adaptar, a impressora de recibos TM-T88VI
de última geração foi concebida para trabalhar em simultâneo
com os sistemas POS tradicionais baseados em PC e com os
serviços POS baseados na Web e em dispositivos móveis –
para preparar o seu negócio para o futuro.
Ideal para as lojas, bares e restaurantes, o dispositivo permite às
empresas desenvolver novas formas eficazes de interação com
os clientes. Também permite a exploração de soluções baseadas
na Web e portáteis – sem perder a funcionalidade de um sistema
tradicional baseado em PC.
Além de flexibilidade, a TM-T88VI conta com um fantástico
desempenho, com velocidades de impressão até 350 mm/s e uma
excelente fiabilidade. Além disso, a função de alimentação de papel
posterior permite poupar papel sem afetar o desempenho, reduzindo
os custos de funcionamento e o desperdício de papel.
–– Velocidades de impressão muito rápidas de até 350 mm/s
–– A coexistência permite ligações em simultâneo baseadas em PC,
na Web e em dispositivos móveis
–– Imprime diretamente a partir de um servidor Web para qualquer
impressora de recibos ligada
–– Impressões para a impressora disponível mais próxima a partir de
qualquer dispositivo móvel com suporte de beacons
–– Compatível com as atuais aplicações e controladores da TM-T88V

Impressão a partir de dispositivos móveis
Imprime diretamente a partir de tablet PCs
e outros dispositivos inteligentes

Económica
Função de alimentação de papel posterior
que permite poupar dinheiro
Rápida
Velocidade de impressão de 350 mm/seg

Controlo de periféricos
Controla os periféricos POS localmente
ou através da Web
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TM-T88V

TM-T70II

Esta é a nossa impressora de recibos térmica mais
económica e de baixos recursos. Este modelo emblemático
confere ao seu negócio um desempenho de impressão ainda
mais elevado sem problemas e com um custo de propriedade
muito reduzido.

Ideal para o setor do retalho e da hotelaria, esta impressora
de recibos POS térmica de gama média é rápida e fiável com
um design elegante e base pequena. É fácil de ligar e integrar,
além de imprimir diretamente a partir de um dispositivo móvel
através de aplicações nativas ou baseadas na Web.

Tal como nas gerações antecessoras da Epson TM-T88, a inovação
encontra-se no centro desta impressora. É a primeira impressora de
recibos térmica certificada pela ENERGY STAR a nível mundial, bem
como a primeira impressora POS gráfica com impressão em escala
de cinzentos.

A TM-T70II oferece uma vasta escolha de opções de conectividade
para obter a máxima flexibilidade na infraestrutura de TI. Graças ao
design para funcionamento frontal completo, a TM-T70II também
pode ser colocada sob o balcão para poupar espaço valioso de
bancada.

É ainda mais eficiente para o seu negócio no ponto de venda, com
articulações metálicas, resistência a salpicos, um cortador de papel
integrado com um índice de execução de corte de 2 milhões, um
ciclo de funcionamento médio entre falhas de 70 milhões de linhas
e uma cabeça de impressão com mais 50 % de capacidade. Com
este nível de fiabilidade, temos muito gosto em oferecer-lhe uma
garantia comercial de 4 anos.
–– Imprime rapidamente, até 300 mm/seg
–– Reduz os resíduos com a redução automática de papel
–– Permite uma surpreendente fiabilidade com o MCBF de 70
milhões de linhas
–– Simplifica a instalação e atualização
–– Oferece uma ampla variedade de opções de conectividade
–– Oferece uma gama de cores que inclui o branco frio, cinzentoescuro, branco ou preto

–– Impressora de recibos rápida e fiável
–– O design que privilegia a economia de espaço permite colocar
outros periféricos POS por cima da impressora, o que a torna
adequada para aplicações mPOS
–– O funcionamento frontal completo permite o armazenamento e o
funcionamento sob o balcão
–– Impressão em escala de cinzentos para melhorar os logótipos e
as mensagens de marketing nos recibos
–– Funcionalidade de poupança de papel para reduzir
automaticamente a utilização de papel
–– Certificada pela ENERGY STAR para reduzir as contas de
eletricidade e o impacto ambiental

IMPRESSORAS POS
TM-m30
Para quem quer mudar para um
sistema POS baseado em tablet que
seja económico e fácil de instalar, a
impressora POS baseada em tablet
TM-m30 da Epson é a escolha ideal.
Graças ao ePOS, a TM-m30 comunica
facilmente com aplicações baseadas na
Web para assegurar que os recibos são
impressos de forma rápida e eficiente a
partir de qualquer dispositivo móvel.
Compacta e elegante, a TM-m30 é uma
das mais pequenas impressoras POS do
mundo. A sua dimensão permite colocála em praticamente qualquer lugar, pelo
que é perfeita para qualquer ambiente de
retalho, sobretudo onde o espaço é uma
preocupação. Disponível em preto e branco,
pode ser utilizada como uma impressora de
acesso superior ou frontal.
Poderá imprimir diretamente a partir de
qualquer dispositivo inteligente com ePOS,
bem como personalizar de forma rápida e
fácil recibos com logótipos e mensagens
promocionais. Os gráficos e códigos de
barras avançados, que utilizam a impressão
de várias escalas de cinzento de alta
qualidade, também são fáceis e simples
de produzir.
Além disso, a utilização da alimentação de
papel posterior, ou a impressão do logótipo
quando o recibo é cortado, permite reduzir
o comprimento dos recibos para reduzir os
custos de papel e o consumo até 30%.

TM-m30
Ecrã de cliente opcional
Apresente informações com o ecrã
opcional DM-D30, que combina
com o design moderno da TM-m30
Suporte para tablet opcional
Incorpore a funcionalidade do
tablet com o nosso prático suporte
opcional
Capas intermutáveis
Troque facilmente de capas para
permitir a colocação da impressora
na horizontal ou na vertical para
permitir a alimentação frontal ou
pela parte superior

–– Design elegante e compacto
–– Posicionamento flexível – colocação
horizontal ou vertical
–– Emparelhamento por NFC e código QR
–– O ePOS permite imprimir diretamente a
partir de qualquer dispositivo móvel sem
a necessidade de instalar ou atualizar
controladores
–– Velocidade de impressão de até
200 mm/seg
–– Impressões de recibos de alta qualidade
–– Alimentação de papel flexível por
inserção - alimentação frontal ou superior
consoante a configuração seja horizontal
ou vertical
–– Funções de poupança de papel
–– Certificada pela ENERGY STAR®
–– Compatível com o novo ecrã DM-D30,
para uma solução integrada facilmente

15

TM-T20II

TM-U220

A TM-T20II é uma impressora de recibos POS acessível com
velocidades de impressão rápidas e funções económicas.

Estas impressoras matriciais económicas e flexíveis são
a escolha preferida para o retalho, a hotelaria e as cozinhas
dos restaurantes onde a velocidade e a fiabilidade são
fundamentais. Selecione entre o modelo D padrão, o modelo
B com cortador automático ou o modelo A com impressão
de históricos incluída.

Este modelo de fácil utilização é a nossa impressora de recibos POS
mais económica no mercado e a velocidade de impressão de 200
mm/seg pode ajudar a poupar tempo. O seu preço competitivo e os
custos de manutenção podem poupar dinheiro, ideal quando
for necessário dar respostas rápidas às filas.
–– Função de redução de papel automática que permite
poupar dinheiro
–– 	Ciclo de mecanismo fiável de 15 milhões de linhas
–– 	Velocidade de impressão rápida de 200 mm/seg
–– 	Tempo médio entre falhas de 360.000 horas
–– 	Conectividade flexível com duas interfaces incorporadas
–– 	Aplicação de impressão de cupões

TM-T20II
Económica
Função de redução de papel automática
que permite poupar dinheiro
Fiável
Mecanismo com duração de
15 milhões de linhas
Rápida
Velocidade de impressão
de até 200 mm/seg

–– Interface variável
–– Suporte de fixação na parede para cozinhas
–– Substituição facilitada do papel e da fita
–– Papel em rolo de 58, 70 ou 76 mm

IMPRESSORAS POS
TM-U295

TM-U590

Uma incrível compacta e versátil impressora de talões.

Esta impressora de talões com várias folhas terá utilizações
ilimitadas em hotéis, restaurantes e bancos.

–– 	Ultracompacta impressora matricial de talões
–– Design plano ideal para autorização de cheques e cartões de
créditos
–– 	Impressão vertical e horizontal em quatro formatos de impressão
para imprimir em qualquer ponto do documento

–	Impressora matricial de talões para cheques e faturas
–	Processa um documento original e até quatro cópias
–	Design plano para facilitar a inserção de papel
–	Facilidade de processamento, inclusivamente com talões
de grande dimensão de 88 colunas de largura

TM-U950

TM-H5000II

É a escolha perfeita e versátil para os retalhistas atarefados
com sistemas POS com grande volume de trabalho.

Utilize recibos como uma ferramenta de negócio graças
ao desempenho comprovado desta impressora matricial
térmica. Melhore a comunicação com o cliente através
da associação de compras e compras múltiplas e
acrescentando logótipos, mensagens e códigos de barras.

–– Suporta vários formatos de impressão, incluindo recibos,
históricos e talões
–– Imprime talões originais e até quatro duplicados
–– Facilidade no carregamento do papel e corte automático de papel
–– Permite a impressão opcional de cheques e o endosso

–– Marketing personalizado incorporado no POS
–– Permite uma alta velocidade de impressão matricial e térmica
de talões personalizáveis
–– Oferece uma excelente fiabilidade
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TM-H6000IV

Tabuleiros de papel mais largos e
substituição de consumíveis simplificada.

Ofereça à sua empresa o mais
rápido processamento de cheques e
impressão de recibos do mercado de
até 300 mm/seg. Com um MICR de
elevada precisão com uma taxa de
reconhecimento superior a 99 %, esta
impressora também permite elevar a
fiabilidade a um novo nível.
Reconhecida como uma das mais fiáveis
e eficientes impressoras multifunções no
mercado retalhista para impressão de
recibos, faturas e cheques num único
dispositivo compacto. Conta ainda com um
custo total de propriedade muito reduzido.
A melhoria da eficiência energética e a
redução da utilização de papel desta
impressora ajudam a diminuir os gastos
gerais. Os administradores apreciarão a
nova funcionalidade de gestão remota,
a facilidade de instalação e as duas
interfaces integradas.

–– Impressora híbrida líder de mercado
–– Impressão rápida de recibos até 300 mm/seg
–– MICR de elevada precisão acima dos 99%
–– Funções de poupança de papel
–– Gestão de rede e monitorização remota
–– Eficiência energética com baixo consumo
energético em modo de repouso

SOLUÇÕES PARA REGULAMENTAÇÕES FISCAIS

Lei e conformidade
A legislação fiscal regula a certificação, a especificação e a utilização de
sistemas ou dispositivos fiscais aprovados para acumulação, classificação,
registo e disseminação de informações sobre as operações de venda.
A Epson tem uma larga experiência em tecnologia, legislação e processos
fiscais e colaboramos estreitamente com as autoridades fiscais em
várias regiões. A cobertura internacional assegura o cumprimento das
especificações fiscais.
As Séries Epson TM-T800F e Epson TM-T900F confirmam a competência
da Epson em termos de impressão de acordo com as regulamentações
fiscais dos países.

Série TM-T800F

Série TM-T900F

A Série Epson TM-T800F foi concebida para tornar a
elaboração de relatórios fiscais e a impressão de recibos o
mais simples e eficiente possível. Ajuda os utilizadores do
setor do retalho e da hotelaria a poupar tempo ao permitir a
rápida elaboração de relatórios fiscais extensos, como o
Z-closure. Determinados modelos certificados para
utilização fiscal em Itália e na Polónia (versão para a Polónia
- TM-T801FV; versão a Itália - FP-81II).

A Epson TM-T900F Series foi concebida para tornar
a elaboração de relatórios fiscais e a impressão de
recibos o mais simples e eficiente possível com este
poderoso processador fiscal de 400 MHz.
Além das interfaces de série e USB, a conectividade
Ethernet permite o comando à distância e a criação de
relatórios. Determinados modelos certificados para
utilização fiscal em Itália (versão para a Itália - FP-90III).

–– É possível armazenar até 10 anos de dados fiscais e até 20.000
PLU na base de dados da impressora (20.000 PLUs apenas
na versão italiana)
–– Ligação Ethernet, USB e de série (consoante o modelo)
–– Entrada de cartão SD para o formato Electronic Journal
(até 2 GB)

–– O cortador automático integrado assegura a rapidez de
atendimento dos clientes
–– Unidade individual para recibos fiscais, notas de crédito
e faturas
–– Comando à distância e criação de relatórios financeiros
–– Compatível com comandos XML e não precisa de
controladores

Série TM-T800F/TM-T900F
Poderosa
Poderoso processador
de 400 MHz para a rápida
emissão de relatórios
financeiros e documentos
fiscais

Conectividade
Controla terminais de
pagamento EFTPOS

Versáteis
Imprima texto, códigos de
barras e gráficos.
Velocidade máxima de
impressão:
TM-T800F: 150 mm/s
TM-T900F: 260 mm/s

Funcionalidades
inteligentes (apenas em
determinados modelos)
Tecnologia inteligente
integrada para comunicar
diretamente com aplicações
Web e em tablet
Cliente SMTP incorporado
para exportar relatórios fiscais
através de e-mail
Interface LAN para geração
remota de relatórios fiscais e
gestão e comando à distância
Capacidade para executar
aplicações Web para funções
POS específicas graças ao
servidor Web interno e à
memória de 8 MB

Alta capacidade
Guarde até 10 anos de
dados fiscais

Ligação ao ecrã do cliente
(DM-D310F)
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TM-T810F

TM-T86FII

A TM-T810F é uma das mais recentes séries de impressoras
de recibos térmicas concebidas com base na nova
plataforma fiscal da Epson. Os integradores verão facilitado
o desenvolvimento de placas compatíveis, uma vez que a
TM-T810F utiliza o conjunto de comandos padrão da Epson.

Impressora de recibos eficiente e fiável com sensor marca
preta. Disponível para utilização fiscal nos países onde as
regulamentações fiscais permitem a utilização de papel
térmico com marcas pretas.

–– 	Permite personalizações por parte dos integradores
–– Facilidade de personalização graças ao conjunto de comandos
padrão da Epson
–– Concebida com base na nova plataforma fiscal da Epson
–– Eficiente, com velocidade de impressão de até 150 mm/seg
–– Fiável, com um MTBF de 360.000 horas

–– Sensor de marca preta para papel pré-impresso
–– Eficiente com uma velocidade máxima de impressão de
220 mm/seg
–– MTBF fiável de 360.000 horas

IMPRESSORAS POS PORTÁTEIS

Em viagem
Estas impressoras rápidas e eficazes acrescentam flexibilidade e facilitam
a interação com o cliente com funções desde a impressão de códigos
de barras e recibos de alta qualidade à impressão direta a partir de
exploradores Web em tablets e dispositivos móveis.

TM-P60II Receipt
ou Label

A impressora Epson TM-P60II
Receipt/Label oferece uma solução
de impressão de etiquetas e recibos
brilhante na sua simplicidade. As
funcionalidades intuitivas tiram partido
da tecnologia de impressão móvel sem
fios em dispositivos portáteis para
ajudar nos momentos mais atarefados,
receber pedidos e etiquetagem em
prateleiras para ajudar a prestar um
serviço mais rápido e mais eficiente
aos clientes.
A fiabilidade é assegurada graças à robusta
estrutura da unidade, à facilidade de
carregamento de papel e à longa duração
da bateria de até 46 horas em modo
Bluetooth (BT), além de permitir carregar
até quatro baterias em simultâneo com a
unidade de carregamento opcional.
–– Imprime sem controladores diretamente
a partir de exploradores Web
–– Inclui cortador automático para um
funcionamento simples e prático
–– Oferece impressão de alto desempenho;
recibos de 58 mm até 100 mm/seg
–– Oferece uma excecional duração da
bateria
–– Conta com um design compacto
e robusto
–– Disponível no modelo TM-P60II Peeler
para etiquetas pré-cortadas avançadas

TM-P80

Tem uma empresa de retalho ou de
hotelaria que procura reduzir as filas e
aumentar os comentários positivos dos
clientes? Se assim for, este dispositivo
portátil é a escolha ideal. A TM-P80
também imprime códigos de barras e
símbolos 2D, fazendo deste dispositivo
fiável um produto obrigatório.
Se precisar de imprimir recibos com uma
largura de 80 mm, esta eficiente impressora
POS térmica é ideal e inclui um prático clipe
para o cinto para uma utilização portátil.
A TM-P80 apresenta uma função de
Redução de papel automática que
reduz automaticamente a margem e o
comprimento do recibo até 23% sem alterar
os dados ou a velocidade de impressão.
–– Imprime sem controladores diretamente a
partir de exploradores Web
–– Oferece uma duração da bateria líder no
setor de até 46 horas em modo BT
–– Conta com um design compacto
e robusto
–– Imprime recibos até 100 mm/seg
–– Inclui a função Redução de papel
automática para reduzir ainda mais
os custos
–– Oferece uma variante do modelo com
cortador automático, disponível para
facilitar ainda mais a utilização
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TM-P20
A nova TM-P20 da Epson é uma s
olução de impressão móvel simples,
leve e fiável que permite às empresas
do setor do retalho e da hotelaria
aumentar a eficiência e a produtividade.
Com a tecnologia incorporada exclusiva
da Epson, ePOS SDK*, os utilizadores
podem imprimir diretamente a partir
de exploradores Web sem a
necessidade de instalar controladores
adicionais. As novas funcionalidades
adicionais, como a definição
simplificada e o emparelhamento por
código de barras e NFC, facilitam a
utilização da TM-P20, uma solução
de impressão móvel on-demand que
permite melhorar a prestação de
serviços e a experiência do cliente.

–– Pequena e leve impressora de
recibos portátil de 58 mm
–– 	Funcionamento simples e intuitivo
–– 	Velocidade de impressão rápida
de até 100 mm/seg
–– Fiável e robusta (com certificação
IP-54 com estojo opcional)
–– Longa duração da bateria de até
8 horas (BT) e 6 horas (Wi-Fi)

TM-P20
Impressão a partir
de dispositivos
móveis
Impressão direta a
partir de tablet PCs
e outros dispositivos
inteligentes

Alto desempenho
Impressora rápida até
100 mm/seg

Funcionalidades
melhoradas
Configuração fácil
em ambientes Wi-Fi
e emparelhamento
por código de
barras e NFC para
um funcionamento
prático

Compacta
Design compacto
e robusto

*O POS-Print está disponível apenas no modo WLAN

Fiável
Longa duração da bateria

IMPRESSORAS DE ETIQUETAS E CUPÕES

Fiável e versátil
Permite imprimir desde etiquetas reposicionáveis a etiquetas de prateleira, entre
muitas outras, a nível interno, on-demand e para vários tipos de suporte diferentes.

TM-T88IV ReStick
Versão especial da impressora de recibos líder
mundial desenvolvida para produzir etiquetas
reposicionáveis que aderem a quase todos
os materiais. A Epson TM-T88IV ReStick
imprime etiquetas individuais que podem ser
reposicionadas de forma prática sem danificar
a superfície. Ao ajudar a melhorar o serviço ao
cliente, esta impressora térmica exclusiva irá
reduzir os erros no processamento de pedidos e
evitar erros ao etiquetar artigos personalizados
e ofertas individuais.
O design e a conceção duradoura e com provas
dadas deste produto inovador permitem imprimir e
cortar rolo de papel térmico sem revestimento ondemand, a alta velocidade e com uma fiabilidade
excecional.
–– Impressão flexível em papel de etiqueta e recibos
ReStick sem revestimento
–– Melhoria da resistência aos derrames de líquidos
–– Impressão de alta velocidade para gráficos, códigos
de barras e texto
–– Alta qualidade e fiável
–– Prático alarme sonoro incluído de origem

Aplicações ReStick típicas
A impressora de etiquetas sem revestimento Epson ReStick é
uma solução económica para uma ampla gama de aplicações
de etiquetas utilizadas nos sectores da restauração rápida,
hotelaria e de lojas de conveniência, incluindo:
–– Etiquetas não convencionais
–– Etiquetas para sacos
–– Etiquetas para produtos
–– Etiquetas para caixas de piza
–– Etiquetas para embrulhos de
sanduíches
–– Etiquetas para copos especiais
–– Etiquetas para encomendas de
pronto a comer

–– Etiquetas para indicação de data
de validade
–– Etiquetas para recibos de entrega
–– Etiquetas para frigorífico
–– Etiquetas para comida précozinhada
–– Etiquetas de ingredientes
–– Etiquetas de preços especiais
–– Etiquetas com informações
nutricionais

TM-T88IV ReStick
Cómoda
Utiliza etiquetas adesivas sem revestimento
reposicionáveis

Fiável
Inclui uma cabeça de impressão de
alta resolução a 203 ppp
Versáteis
Oferece opções de montagem vertical
e horizontal
Fácil de usar
Facilita o carregamento de papel com
a funcionalidade de inserção fácil
Economia de espaço
Permite imprimir recibos ou etiquetas
ReStick de 80 mm num espaço de 58 mm
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TM-L90 Liner-free

Epson TM-L90 e TM-L90 Peeler

Os restaurantes e cafés de serviço rápido podem melhorar
a eficiência e a precisão dos pedidos com a Epson TM-L90
Liner-free. As empresas podem imprimir recibos com adesivo
no verso, para obter um método fiável de etiquetagem dos
pedidos dos clientes para assegurar que estão corretos.

Melhore o seu negócio com a impressora rápida e compacta
que produz recibos e etiquetas permanentes de alta
qualidade. Escolha entre uma grande variedade de papel,
incluindo bilhetes, recibos e etiquetas térmicas. A versão
Peeler conta com uma função especial onde o revestimento
das etiquetas é retirado automaticamente, ideal para
ambientes em que tem de usar luvas.

– Melhora a precisão dos pedidos em QSR
– Usa papel padrão e com adesivo
– Reduz a margem superior automática
– Compatível com larguras de papel de 40, 58 e 80 mm
– Oferece eficiência energética, certificada pela ENERGY STAR
– Inclui três posições de montagem

–– Imprime até 150 mm/seg a 203×203 ppp
–– Permite desenhar etiquetas personalizadas de forma rápida e fácil
–– Inclui rolos de papel de inserção fácil
–– Oferece uma excelente fiabilidade com um MCBF de 70 milhões
de linhas
–– Disponível no modelo Peeler
–– Inclui uma versão com 58 mm de largura, disponível em separado

IMPRESSORAS DE ETIQUETAS E CUPÕES

Impressão on-demand
Produza rapidamente etiquetas, rótulos e bilhetes vibrantes e de alta
qualidade, com a nossa gama de produtos fiáveis de fácil utilização.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

A Epson ColorWorks C3500 produz
cores de alta qualidade e versatilidade
on-demand nas suas etiquetas e
bilhetes. Concebida para ser fácil de
utilizar, a sua empresa irá poupar tempo
e dinheiro na produção externa de
etiquetas ao imprimir etiquetas a cores
e etiquetas de prateleiras on-demand.

A Série Epson ColorWorks C7500 é a
impressora de etiquetas on-demand
industrial de produção interna que
redefine a impressão rápida, fiável
e económica. Poderá contar com
etiquetas a cores perfeitas, com aspeto
excecional e duradouras para transmitir
claramente a sua mensagem.

Imprima etiquetas e bilhetes a cores
on-demand com uma impressora
compacta e suficientemente rápida
para ser utilizada como impressora
de secretária económica, mas
suficientemente robusta e fácil de
utilizar para se adequar facilmente
aos ambientes industriais.

–– Impressão jato de tinta a quatro cores de
alta qualidade (tinta pigmentada CMYK
DURABrite)
–– Fácil de utilizar com funcionalidade
simplificada
–– Os tinteiros individuais permitem poupar
dinheiro, uma vez que é substituída
apenas a cor que se esgotou
–– Guilhotina automática integrada
–– Software de fácil configuração incluído
–– Em conformidade com a certificação
BS5609

–– Excelente fiabilidade e durabilidade,
com uma garantia que inclui a cabeça de
impressão e todas as outras peças, para
total tranquilidade
–– Impressão de qualidade; até 300 mm
por segundo
–– Impressões sempre perfeitas, com
a mínima intervenção graças às
funcionalidades de automanutenção
–– Integração perfeita e simplificada com
qualquer sistema operativo e qualquer
aplicação de software
–– Impressões duradouras, resistentes à
água, às manchas e ao desvanecimento
–– Tipos de suporte versáteis; imprime numa
vasta gama suportes mates e brilhantes

–– Prático tinteiro de 3 cores para facilitar
a troca
–– Funcionamento frontal simples e
tamanho compacto para colocação
debaixo do balcão
–– 	Impacto ambiental reduzido com tintas
aquosas e baixo consumo energético
–– 	Cortador automático integrado –
económico e fiável

ColorWorks C3500
Resistente
As tintas pigmentadas de longa
duração são resistentes à água, às
manchas e à luz UV
Rápida
Imprima até 1000 etiquetas por hora
Grande largura
Imprima em suportes de impressão
com largura entre 30 e 112 mm
Verde
Utilize menos energia durante a
impressão e em modo de repouso
Fácil de utilizar
Assuma o controlo com a
administração centralizada
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TM-L500A Ticket
A Epson TM-L500A Ticket, compatível
com uma grande variedade de tipos
de papel, permite imprimir bilhetes e
etiquetas de forma rápida e flexível.
A Epson TM-L500A Ticket ajuda a reduzir as
filas das bilheteiras graças à velocidade de
impressão de até 250 mm/seg e funciona
com uma grande variedade de tipos de
papel – incluindo suportes espessos para
impressões de alta qualidade, tanto em
gráficos como em texto.

–– Trabalha com uma grande variedade de
papéis
–– Permite trocar facilmente de tipo de papel
com os sensores de deteção de papel
–– Oferece velocidades de impressão de até
250 mm/seg – pode utilizar com o suporte
de rolo opcional ou papel contínuo
simples a partir da parte posterior

Alimentação de papel simples.

Poupe espaço de balcão ou instale em
quiosques graças à sua base compacta.

TM-C710
A Epson TM-C710 é uma impressora
de cupões a cores de alta qualidade
vocacionada para campanhas de
marketing destinadas a clientes
específicos no ponto de venda.
Permite aumentar as receitas e a
lealdade dos clientes com campanhas
de cupões a cores. Com a impressão
de cupões on-demand no momento da
transação, a TM-C710 permite cativar
verdadeiramente os seus clientes
com promoções e ofertas especiais
baseadas nas suas necessidades.

–– Cupões a cores de alta qualidade
–– Impressão de grandes volumes de
cupões
–– Rápida e eficiente, com capacidade
para emitir um cupão de 20 cm em 2
segundos
–– Base pequena para poupar espaço
junto à caixa registadora
–– Os tinteiros de alta capacidade
utilizam a tinta até ao fim

A fantástica qualidade dos cupões
produzidos pela TM-C710 faz dela uma
poderosa ferramenta de marketing direto
para comunicar mais eficientemente com
os seus clientes.

Aumente o potencial de conquista de novos
clientes e de geração de maior movimento na
loja com cupões promocionais direcionados.

ECRÃS DOS CLIENTES

Comunicação clara
Melhore a comunicação com os clientes graças à gama de ecrãs dos clientes
compactos, ajustáveis e fiáveis da Epson. Os nossos ecrãs são muito mais do que
apenas ecrãs de preços. Os gráficos de alta resolução e as 8 linhas de texto
contínuo conferem ao seu negócio a máxima visibilidade e clareza de informação.

DM-D110
Maximize o conforto e a clareza ao relacionar-se com os seus clientes com
este ecrã nítido e de fácil leitura ideal para restaurantes e lojas. Para uma maior
flexibilidade, a altura e o painel podem ser ajustados, além de suportar duas
interfaces através de ligações série e USB.
–– Ecrã de transferência de dados de alta velocidade
–– Memória Flash e tabela alargada de tipos de letra
–– Painel opcional e ajuste de altura
–– Disponível em quatro cores para combinar com as impressoras

DM-D210
Crie uma ligação direta com os clientes com este ecrã panorâmico de grande
dimensão e alta resolução. Nítido e de fácil leitura com indicações em 20 colunas
e 2 linhas, é totalmente ajustável para se enquadrar no seu espaço e disposição
física. Além disso, o ecrã suporta duas interfaces através de ligações série e USB.
–– Ajuste flexível na vertical e na horizontal
–– Memória Flash e tabela alargada de tipos de letra

DM-D30
Apresente tudo com estilo do novo DM-D30. Disponível na mesma cor da
impressora TM-m30, adapta-se sem problemas em cima dela, pelo que o DM-D30
irá integrar-se totalmente no seu ambiente POS. O DM-D30 também é compatível
com a TM-T88VI.
–– Design elegante e moderno
–– Opções de instalação flexíveis

DIGITALIZADORES DE CHEQUES
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Digitalização de precisão
Exatidão, desempenho, fiabilidade, segurança, facilidade de utilização.
A disponibilização de todas estas qualidades através de uma inovadora
tecnologia de impressão e digitalização nos digitalizadores de cheques da
Epson tornam a captura eletrónica de cheques fácil de implementar, tanto
para retalhistas e organizações financeiras.

TM-S9000MJ
Combine a digitalização a cores, o
endosso e a impressão de recibos num
único dispositivo compacto. Estabeleça
novos padrões de exatidão com uma
elevada taxa de reconhecimento MICR
de mais de 99,9%, correção automática
do alinhamento e filtragem do ruído de
fundo.

–– Permite digitalizações frente e verso a
cores de até 200 ppm
–– Conta com uma ampla área de endosso:
imprime até 16 linhas
–– Inclui ASF para um máximo de 100
documentos
–– Digitaliza de documentos de identificação
com fotografia
–– Oferece opções que incluem 1 ou 2
bolsas de saída, leitor MSR e Hub USB
–– Suporta digitalização TWAIN

TM-S1000

TM-S2000MJ

Acrescente fiabilidade e inovação à digitalização de
importância crucial em mercados financeiros e empresariais.
Obtenha a mais elevada exatidão MICR no mercado de
digitalizadores de secretária e torne o processo rápido, fácil e
com qualidade excecional.

Combine a digitalização frente e verso a cores e impressão
jato de tinta de endosso num único dispositivo compacto
para um eficiente processamento de cheques, vouchers e
folhas soltas.

–– Digitalização de cheques e documentos de grande exatidão a P/B
e escala de cinzentos
–– Alimentador automático de folhas de inserção fácil e 2 bolsas

–– Permite digitalizações frente e verso a cores de até 200 ppm
–– Conta com uma ampla área de endosso: imprima até 16 linhas
–– Com ASF para um máximo de 100 documentos
–– Digitaliza de documentos de identificação com fotografia
–– Suporta digitalização TWAIN
–– Oferece uma elevada taxa de reconhecimento MICR de mais
de 99,9%
–– Inclui a escolha entre 1 ou 2 bolsas de saída
–– Inclui um leitor MSR opcional e hub USB
–– Inclui uma versão UV, disponível em separado

PRODUTOS ADICIONAIS

Melhore a experiência
do cliente
Trabalhou arduamente para criar a sua marca. Agora deve dar o grande salto. Atraia a atenção
dos clientes com material de promoção arrojado, de grande impacto e com cores luminosas,
bem como serviços de valor acrescentado.
Um ambiente de loja distinto que transpire a sua marca e o diferencie no mercado proporciona
uma forma poderosa de interação com os seus clientes. A tecnologia Epson foi concebida para
ajudar a transmitir a sua mensagem para cada ponto de contacto. Desde as montras até à caixa
registadora. Deixe a Epson elevar a interação com os seus clientes a um novo nível.
Série SureColor

Série WorkForce Pro

Amplie o impacto das suas promoções com as Séries
SureColor SC-T e SC-S. Crie cartazes e material de promoção
de grande formato e alta definição que reforcem a sua
imagem de marca e impulsionem as vendas.

A Série Epson WorkForce Pro de impressoras A4 e A3
permite custos de manutenção baixos, velocidades de
impressão rápidas e reduzida intervenção para aumentar a
produtividade. Imprima até 75.000 páginas sem substituir
a tinta para uma impressão sem perturbações com a
WorkForce Pro RIPS.

É apresentado o modelo WF-5690DWF (A4).

Projetores de instalação

LabelWorks

Cative os clientes e dê vida ao seu material de venda visual
com material de promoção dinâmico e sinalética digital na
loja na vertical ou na horizontal.

Esta pequena mas poderosa etiquetadora portátil é ideal para
criar etiquetas de gestão de stocks, identificação de produtos
e nomes. Pode inclusivamente imprimir em fitas acetinadas
para um toque personalizado no POS.
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“Estamos convencidos em
relação à qualidade das
soluções, pelo que não temos
qualquer problema em confiar
totalmente nos produtos
Epson.”

Epson CoverPlus
Esta garantia adicional e opcional prolonga a sua
tranquilidade por três anos após a data da compra.
A garantia Epson CoverPlus permite prolongar e atualizar
a garantia padrão disponível com o produto para
proporcionar cobertura adicional caso o produto desenvolva
alguma avaria. Os pacotes de extensão de garantia Epson
CoverPlus têm de ser adquiridos no prazo de 90 dias após
a data de compra do produto original que vai cobrir.

Stephan Bittner – Sócio do restaurante
Alitalia, Hamburgo, Alemanha

Digitalizadores profissionais
Os nossos digitalizadores duplex de alta velocidade,
com alimentação e de mesa, ajudam a manter seguros
os dados confidenciais – para digitalizar os documentos
diretamente para o seu sistema de armazenamento
preferencial, e inclusivamente para ficheiros PDF
protegidos por palavra-passe.

Impressoras de
etiquetas a cores
Destaque os seus produtos com etiquetas a cores apelativas
de alta qualidade e impressas on demand. Ideais para artigos
especiais, produtos de marca própria, promoções
e oportunidades de última hora.

CONSUMÍVEIS

Nome

Cor

Código do
produto

Unidade
principal

Nome

Cor

Código do
produto

Unidade
principal

ERC38B
ERC38BR

Preto
Preto/vermelho

C43S015374
C43S015376

TM-U220 TMU230

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

Azul
Verde
Vermelho

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Preto

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Preto

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Preto

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Preto

C33S020411

TM-C100
- escala de
cinzentos

ERC32B

Preto

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

3 cores

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

ERC43B

Preto

C43S015461

TM-H6000IV impressão de
endosso

SJIC20P(K)

Preto

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

SJIC25P

4 cores

C33S020591

TM-C710

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

Preto
Cyan
Magenta
Amarelo
Tanque de
manutenção

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

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

Preto
Cyan
Magenta
Amarelo
Tanque de
manutenção

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

EFC-01

SJIC18(K)

Preto

Preto

A43S020461

C33S020484

TM-S1000

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

SJIC6(K)

Preto

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

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

Preto
Cyan
Magenta
Amarelo
Tanque de
manutenção

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

SUPORTES CERTIFICADOS

Nome

Tipo

Dimensões

Unidade principal

Rolo de PE Matte Label

Papel de etiqueta para jato de tinta

Várias dimensões

Série ColorWorks C3500/C3400/C7500

Rolo de High Gloss label

Papel de etiqueta para jato de tinta

Várias dimensões

Série ColorWorks C3500/C3400/C7500G

Rolo de Premium matte label

Papel de etiqueta para jato de tinta

Várias dimensões

Série ColorWorks C3500/C3400/C7500

Rolo de Premium matte ticket

Papel de etiqueta para jato de tinta

80, 102 mm

Série ColorWorks C3500/C3400

Papel térmico ReStick

58, 80 mm

T88IV ReStick

Rolo de papel contínuo para cupões Epson

Papel de cupões para jato de tinta

58 mm

C710/C610

BOPP Satin Gloss Label

Papel de etiqueta para jato de tinta

Várias dimensões

ColorWorks C7500/C7500G

BOPP High Gloss Label - Rolo

Papel de etiqueta para jato de tinta

Várias dimensões

ColorWorks C7500/C7500G

Rolo de papel contínuo Epson ReStick

INTERFACES
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Produto

Tipo

Código

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

Esteja preparado para o futuro com o conceito UIB da Epson
de interfaces variáveis. Para ver quais das nossas
impressoras já estão equipadas, volte às páginas 34 - 38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALELA

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+HUB+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

ALIMENTAÇÃO USB

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

ALIMENTAÇÃO USB

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

LAN SEM FIOS

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Imagem

Descrição
UB-S01 = RS-232 série padrão
UB-S09 = Série até 115,2 kb/s, com porta DM-D
UB-P02II = Paralela bidirecional de alta velocidade
UB-U01III = USB 1.1, com concentrador, com porta DM-D
UB-U02III = USB 1.1, sem concentrador, com porta DM-D
UB-U03II = USB 1.1, sem concentrador, sem porta DM-D
UB-U04 = alimentação USB, sem concentrador, sem porta DM-D

UB-U05 = USB de alta velocidade, sem concentrador,
sem porta DM-D
UB-U06 = Alimentação USB de alta velocidade, sem
concentrador, sem porta DM-D
UB-U19 = Combo USB + RS-232 para T88/T70
UB-U09 = Combo USB + RS-232
UB-E04 = ETHERNET 10/100 BASE T
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 como opção
A Epson PS-180 é uma fonte de alimentação com modo de comutação. Permite
poupar energia ao reduzir as perdas e ser utilizada com a maioria das tensões
comerciais em todo o mundo graças à sua entrada de alimentação universal.

Entrada

Saída

Ficha

100 a 240 V CA

24 V CC, 2 A

Conector de
energia 3P

Norma de segurança

UL
•

CSA
•

TUV
•

ESPECIFICAÇÕES DO TERMINAL POS
Terminais inteligentes

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Térmica direta 180 × 180 ppp

Térmica direta 180 × 180 ppp

Térmica direta 180 x 180 ppp
(modo compatível de 203 ppp)

Térmica direta 180 × 180 ppp

Impressão de talões

—

—

—

—

Impressão de histórico

—

—

—

—

Impressão de
etiquetas

—

—

—

—

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2D

Interface variável

—

—

—

—

Interfaces padrão

6x USB, RS-232, Ethernet, VGA,
som (mini-jack de 3,5 mm),
DisplayPort

6x USB, RS-232, Ethernet, VGA,
som (mini-jack de 3,5 mm),
DisplayPort

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

4× USB, RS-232, Ethernet, SD

IEEE802.11b/g/n (dongle)

IEEE802.11b/g/n (dongle)

O dongle Wi-Fi pode ser ligado a
uma porta USB

IEEE 802.11b/g/n

Ligação DM-D via USB

Ligação DM-D via USB

O DM-D pode ser ligado a uma
porta USB

Ligação DM-D via USB

Conector de DKD

Sim

Sim

Sim

Sim

Cortador automático

Sim

Sim

Sim

Sim

Cópias

—

—

—

—

Fita Epson, tinta
Epson, papel
certificado Epson

—

—

—

—

Largura do rolo de
papel +/- 0,5 mm

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

83

83

83

83

Largura de impressão
r./talão (mm)

72/52,5

72/—

72,25/50,8

72/—

Recibo CPL (Tipo de
letra B/A)

56 / 42

56 / 42

56 / 42

56/42

—

—

—

—

300 mm/s

250 mm/s

350 mm/s

170 mm/s (54 lps)

Velocidade de
impressão do talão

—

—

—

—

Dimensões L×P×A
(mm)

145 × 279 × 183
(incl. proteção do cabo)

172 × 290 × 114
(incl. proteção do cabo)

145 x 195 x 148

125 × 195 × 144

Fonte de alimentação

Adaptador CA T incluído

Adaptador CA T incluído

Incluído

Adaptador CA RA incluído

3,2

2,8

1,8

1,8

Preto, branco

Preto, branco

Preto, branco

Preto

Impressão de recibos

Impressão de códigos
de barras

Interfaces opcionais

Conector DM-D

Diâmetro do rolo de
papel (mm)

Talão CPL (Tipo de
letra B/A)
Velocidade de
impressão do recibo

Peso kg (aprox.)
Cores

Particularidades

Opções

Comandos WEB XML, inclui
CPU Intel Atom, Windows
incorporado, POSReady,
impressão em escala de
cinzentos

DM-D110 (versão especial), pen
USB Wlan OT-WL01

XML WebServer Direct Print,
Comandos WEB XML, inclui CPU
Suporte de beacons, NFC,
Intel Atom, Windows incorporado,
impressão em escala de cinzentos,
POSReady, impressão em escala de
função de poupança de papel,
cinzentos
espaçador de 58 mm incluído

Pen USB OT-WL01 Wlan

Espaçador de 58 mm incluído,
alarme sonoro externo OT-BZ20,
pen USB Wlan OT-WL01

Comandos WEB XML,
funcionamento frontal completo,
caixa à prova de salpicos

Tampa posterior OT-CC70, pen
USB Wlan OT-WL01

ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS POS
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Impressoras de recibos

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Térmica direta
180 × 180 ppp (modo
compatível com
203 ppp)

Térmica direta
180 × 180 ppp

Térmica direta
180 × 180 ppp

Térmica direta
203 × 203 ppp

Matricial de 9 agulhas

Térmica direta
203 × 203 ppp

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Apenas modelo A

—

—

—

—

—

—

—

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2D

—

Sim, incl. código 2D

Sim

Sim

Sim

—

Sim

—

Ethernet, USB e UIB
ou Ethernet, USB e
Bluetooth

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

RS-232, IEEE1284

Ethernet e USB ou
Ethernet, BT e USB

Interfaces opcionais

O dongle Wi-Fi pode ser
ligado a uma porta USB

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

O dongle Wi-Fi pode
ser ligado a uma porta
USB

Conector DM-D

O DM-D pode ser ligado
a uma porta USB

Apenas opção
UB-S09

Apenas opção
UB-S09

—

Apenas opção
UB-S09

O DM-D pode ser ligado
a uma porta USB

Conector de DKD

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Cortador automático

Sim

Sim

Sim

Sim

Modelo A, B

Sim

Cópias

—

—

—

—

1 histórico (apenas
modelo A)

—

Fita Epson, tinta
Epson, papel
certificado Epson

—

—

—

—

ERC-38 preto ou
vermelho/preto

—

Largura do rolo de
papel +/- 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

56 / 42

56 / 42

56 / 42

64/48, 46/35

42/40

57/48

—

—

—

—

—

—

350 mm/s

300 mm/s

250 mm/s

200 mm/s

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

200 mm/s

Velocidade de
impressão do talão

—

—

—

—

—

—

Dimensões L×P×A
(mm)

145 x 195 x 148

145 × 195 × 148

125 × 194 × 144

140 × 199 × 146

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

127 x 127 x 127

Incluído

PS-180 incluído,
opção

PS-180 incluído,
opção

PS-180 incluído

Adaptador CA - C
incluído

Incluído

1,6

1,6

1,7

1,7

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

1,3

Preto, branco

ECW, EDG, preto,
branco

ECW, EDG, preto,
branco

EDG

ECW, EDG

Preto, branco

Particularidades

Certificada pela
ENERGY STAR, Server
Direct Print, Suporte
de beacons, NFC,
impressão em escala
de cinzentos, função
de poupança de papel,
espaçador de 58 mm
incluído

Certificada pela
ENERGY STAR,
impressão em escala
de cinzentos, função
de poupança de
papel, espaçador
de 58 mm incluído,
versão fiscal
disponível em alguns
países

Funcionamento
frontal completo,
caixa à prova de
salpicos, versão fiscal
disponível em alguns
países

Certificação ENERGY
STAR, CD com
controladores,
espaçador, cabo IF,
suporte de parede,
função de poupança
de papel, montagem
vertical

Histórico em papel
de 2 camadas (A),
sensor de nível (A
e B), versão fiscal
disponível em alguns
países

Certificada pela
ENERGY STAR, tampas
permutáveis para o
funcionamento superior
ou frontal, NFC, função
de poupança de papel,
espaçador de 58 mm
incluído

Opções

Suporte de parede
WH-10, Tampa PS OTBX88VI alarme sonoro
externo OT-BZ20

Suporte de parede
WH-10, Tampa PS
OT-BX88V, alarme
sonoro externo OTBZ20

Tampa posterior
OT-CC70, modelo
com alarme sonoro
disponível

Alarme sonoro externo
OT-BZ20

Suporte de parede
WH-10 (apenas B/D)

Suporte de parede WH30, suporte para tablet,
tampa do conector
OT-CC30

Impressão de
recibos
Impressão de talões
Impressão de
histórico
Impressão de
etiquetas
Impressão de
códigos de barras
Interface variável

Interfaces padrão

Diâmetro do rolo de
papel (mm)
Largura de
impressão r./talão
(mm)
Recibo CPL (Tipo de
letra B/A)
Talão CPL (Tipo de
letra B/A)
Velocidade de
impressão do recibo

Fonte de
alimentação
Peso kg (aprox.)
Cores

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

ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS DE TALÕES E POS
Impressoras de recibos e talões

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Impressão de recibos

Matricial de 9 agulhas

Térmica direta
180 × 180 ppp

Térmica direta
180 × 180 dpiw

Matricial de 9 agulhas

Impressão de talões

Matricial de 9 agulhas

Matricial de 9 agulhas

Matricial de 9 agulhas

Matricial de 9 agulhas

Impressão de histórico

Matricial de 9 agulhas

—

—

Matricial de 9 agulhas

Impressão de etiquetas

—

—

—

—

Impressão de códigos
de barras

—

Sim

Sim, incl. código 2D

—

Interface variável

—

Sim

Sim

Sim

Interfaces padrão

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

Modelo de série: sim

Modelo de série: sim

Modelo de série: sim

Modelo de série: sim

Conector de DKD

Sim

Sim

Sim

Sim

Cortador automático

Sim

Sim

Sim

Sim (opção de fábrica)

1 orig. + 4 cópias

1 orig. + 4 cópias

1 orig. + 3 cópias

1 orig. + 3 cópias

Fita Epson, tinta Epson,
papel certificado Epson

ERC-31 preto

ERC-31 preto

ERC-32 preto, (ERC-43 preto para
impressão de endosso)

ERC-32 preto

Largura do rolo de papel
+/- 0,5 mm

69.5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

83

83

83

83 (camada simples até 89)

Largura de impressão
r./talão (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

Recibo CPL
(Tipo de letra B/A)

40/30

56 / 42

56 / 42

50/37

Talão CPL
(Tipo de letra B/A)

88/66

88/66

60/45 (EP:40)

60/45

Velocidade de
impressão do recibo

311/233 cps

120 mm/s (37,7 lps)

300 mm/s

5,14 lps

Velocidade de
impressão do talão

311/233 cps

311/233 cps

5,7 lps

5,14 lps

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201
(incl. mesa de extensão)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

PS-180 incluído, opção

PS-180 incluído, opção

PS-180 incluído, opção

PS-180 incluído, opção

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Validação, versão fiscal disponível
em alguns países

Coluna de ecrã para o cliente,
versão fiscal disponível em
alguns países

Certificação ENERGY STAR,
impressão em escala de cinzentos,
função de poupança de papel, "IF
Design Award" 2012

Histórico em papel de 2 camadas,
validação de 8 linhas

Bloqueio de histórico

Mesa de extensão

MICR, endosso, validação, guia de
papel PG-58II, acessório TA-6000II,
acessório DM DRP-6000

—

Interfaces opcionais

Conector DM-D

Cópias

Diâmetro do rolo de
papel (mm)

Dimensões L×P×A (mm)

Fonte de alimentação
Peso kg (aprox.)
Cores

Particularidades

Opções

ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS POS FISCAIS E DAS IMPRESSORAS POS PORTÁTEIS
Impressoras de talões

TM-U295
Impressão de recibos
Impressão de talões

Impressoras de recibos fiscais

TM-U590

—
Matricial de 7 agulhas
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Matricial de 9 agulhas

Série TM-T800
Série TM-T900

TM-T810F

TM-T86FII

Térmica direta
203 × 203 ppp

Térmica direta
203 × 203 ppp

Térmica direta
180 × 180 ppp

—

—

—

Impressão de histórico

—

—

—

—

Impressão de etiquetas

—

—

—

—

Impressão de códigos de
barras

—

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2-D

Interface variável

—

Sim

—

n/d

Sim

Interfaces padrão

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (ambas as
séries), Ethernet

n/d

RS-232, USB

Interfaces opcionais

—

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

—

n/d

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

Conector DM-D

—

Modelo de série: sim

Sim

n/d

—

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Conector de DKD
Cortador automático

—
1 orig. + 2 cópias

1 orig. + 4 cópias

—

—

—

Fita Epson, tinta Epson,
papel certificado Epson

ERC-27 preto

ERC-31 preto

—

—

—

Largura do rolo de papel
+/- 0,5 mm

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Diâmetro do rolo de papel
(mm)

—

83

83

83

Largura de impressão
r./talão (mm)

65

72,1/52,6

72,1/52,6

72

Recibo CPL
(Tipo de letra B/A)

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56 / 42

—

—

—

150 mms/260 mms

150 mm/s

220 mm/s

Cópias

Talão CPL (Tipo de letra B/A)

42/35

135

88/66

Velocidade de impressão
do recibo
Velocidade de impressão
do talão

2,1 lps

311/233 cps

—

–

—

Dimensões L×P×A (mm)

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

PS-180 incluído, opção

PS-180 incluído, opção

Adaptador CA incluído

PS-180

PS-180 (padrão)

1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Modelo plano, impressão
em 4 direções

Modelo de mesa

—

Mesa de extensão

Fonte de alimentação
Peso kg (aprox.)
Cores

Particularidades

Opções

Disponível apenas em países Disponível apenas em países Disponível apenas em países
com regulamentação fiscal
com regulamentação fiscal
com regulamentação fiscal
correspondente para POS via correspondente para POS via correspondente para POS via
Epson ou parceiros locais
parceiros locais
Epson ou parceiros locais

Cobertura do conector,
espaçador de papel PG-800

—

Suporte de parede WH-10,
Tampa PS OT-BX88V

PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS DE ETIQUETAS E RECIBOS
Impressoras de recibos portáteis

Impressora de etiquetas portátil

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Térmica direta
203 × 203 ppp

Térmica direta
203 × 203 ppp

Térmica direta
203 × 203 ppp

Térmica direta
203 × 203 ppp

Impressão de talões

—

—

—

—

Impressão de histórico

—

—

—

—

Impressão de etiquetas

—

Sim, contínua

—

Sim, contínua + pré-cortado

Impressão de códigos
de barras

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2D

Interface variável

—

—

—

—

Interfaces padrão

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

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

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

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

Interfaces opcionais

—

—

—

—

Conector DM-D

—

—

—

—

Conector de DKD

—

—

—

—

Cortador automático

—

Sim

Sim (opção de fábrica)

—

Cópias

—

—

—

—

Fita Epson, tinta Epson,
papel certificado Epson

—

—

—

—

Largura do rolo de papel
+/- 0,5 mm

57,5

59,5 ou 57,5

79,5

59,5 ou 57,5

Diâmetro do rolo de papel
(mm)

40,4

51

51

51

48

54 ou 52,5

72 ou 68,3

54 ou 52,5

42/32

54/43/36 ou 52/42/35

64/48 ou 60/42

54/43/36 ou 52/42/35

—

—

—

—

Velocidade de impressão
do recibo

100 mm/s

100 mm/s 80 mm/s (etiqueta)

100 mm/s

80 mm/s (etiqueta)

Velocidade de impressão
do talão

—

—

—

—

Dimensões L×P×A (mm)

79 × 119,8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 × 103 × 159 mm

Carregador de impressora
individual com adaptador de CA C
incluído, OT-MC20 (opção)

PS-11 incluído, OT-CH60II
(opção)

PS-11 incluído, OT-CH60II
(opção)

PS-11 incluído, OT-CH60II (opção)

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

0,630 incl. bateria

0,5

0,613 incl. bateria

Preto

Preto

Preto

Preto

Particularidades

ePOS SDK, Sensor de marca preta,
NFC, SimpleAP

ePOS SDK, Clipe para o cinto,
Alarme sonoro, Bateria de
iões de lítio 2K mAh, Cortador
automático

Opções

Multissuporte OT-MC20,
Espaçador de baterias OT-BS20,
Bateria OT-BY20, Estojo OT-PC20

Multicarregador OT-CH60II,
Bateria OT-BY60II

Impressão de recibos

Largura de impressão
r./talão (mm)
Recibo CPL
(Tipo de letra B/A)
Talão CPL (Tipo de letra B/A)

Fonte de alimentação

Peso kg (aprox.)
Cores

ePOS SDK, Clipe para o cinto, ePOS SDK, Clipe para o cinto, Alarme
Alarme sonoro, Bateria de iões de
sonoro, Bateria de iões de lítio 2K
lítio 2K mAh
mAh, Cortador automático

Multicarregador OT-CH60II,
Bateria OT-BY60II

Fonte de alimentação PS-11,
Multicarregador OT-CH60II, Bateria
OT-BY60II

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA DE ETIQUETAS
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Impressoras de etiquetas

TM-T88IV
ReStick

TM-L90
Liner-free

TM-L90 TM-L90
Peeler

ColorWorks
C3500

ColorWorks
C3400

ColorWorks
C7500/C7500G

Térmica direta
203 × 203 ppp

Térmica direta
203 × 203 ppp

Térmica direta
203 × 203 ppp

Jato de tinta,
720 × 360 ppp

Jato de tinta,
720 × 360 ppp

Jato de tinta
600 × 1200 ppp

Impressão de talões

—

—

—

—

—

—

Impressão de histórico

—

—

—

—

—

—

Etiquetas ReStick

Etiquetas NCR sem
revestimento

Térmica direta 203 ×
203 ppp

Sim

Sim

Sim

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2-D

Sim, incl. código 2-D

Interface variável

Sim

Sim

Sim

—

—

—

Interfaces padrão

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Interfaces opcionais

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

—

—

—

Conector DM-D

Apenas opção UB-S09 Apenas opção UB-S09 Apenas opção UB-S09

—

—

—

Impressão de recibos

Impressão de
etiquetas
Impressão de códigos
de barras

Conector de DKD

Sim

Sim

Sim

—

—

—

Cortador automático

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

—

—

—

—

—

—

Fita Epson, tinta
Epson, papel
certificado Epson

Suportes certificados
Epson

—

—

Tinteiro SJIC22P,
C, M, Y, K DURABrite,
suportes
certificados Epson

Tinteiro de 3 cores
SJIC15P, tinteiro preto
SJIC20P(K), suportes
certificados Epson

Tinteiros SJIC26P
C, M, Y, K DURABrite,
suportes
certificados Epson

Largura do rolo de
papel +/- 0,5 mm

79,5/57,5

79,5/40

79,5/69,5 a 37,5

30-112

30-112

50-112

83

102

90

101,6 ou contínuo

102

203,2 ou contínuo

72/52,5

72 ou 35

72

104

104

108

Recibo CPL
(Tipo de letra B/A)

57/44 ou 46/42

64/48 (79,5 mm)

64/48 (79,5 mm)

Sem tipos de letra
internos

Sem tipos de letra
internos

Sem tipos de letra
internos

Talão CPL
(Tipo de letra B/A)

—

—

—

—

—

—

177 mm/s, 150 mm/s
ReStick

170 mm/s, 90 mm/s
sem revestimento

150 mm/s (47 lps)

103 mm/s

92 mm/s

300 mm/s

—

—

—

—

—

—

Dimensões
L×P×A (mm)

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261-308

255 × 275 × 261

392 × 598 ×395

Fonte de alimentação

PS-180 incluído

PS-180 incluído

PS-180 incluído, opção

PS-180 incluído

PS-180 incorporado

Cabo de alimentação
incluído

1,8

1,9

1,9

12

10
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ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG, Peeler
apenas em EDG

—

ECW

EDG

Cópias

Diâmetro do rolo de
papel (mm)
Largura de impressão
r./talão (mm)

Velocidade de
impressão do recibo
Velocidade de
impressão do talão

Peso kg (aprox.)
Cores

Particularidades

Certificação ENERGY
Para rolo de papel
STAR, para papel sem
ReStick ou papel
revestimento, detetor
térmico padrão, detetor
de marca preta,
de marca preta
detetor de espessura
do papel

Impressão a 2 cores,
montagem vertical e
horizontal, espaçador
incluído

Impressão a cores
Impressão a cores
(pdr.), impressão a preto
(pdr.), tabuleiro de
(modelo BK), tabuleiro Conjunto de comandos
ejeção de papel,
de ejeção de papel
ESC/Label
alimentação de papel
incluído, "IF design
contínua
award" 2010

Opções

Suporte de parede WH10, Tampa PS OT-BX88,
alarme sonoro interno,
suportes certificados
Epson

Suporte de parede
WH-10, alarme sonoro
interno

Depósito de
manutenção
SJMB3500, Suportes
certificados Epson,
software NiceLabel SE

Suporte de parede
WH-10

CD de software
Nicelabel, suportes
certificados Epson

TU-RC7508: Enrolador

ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS DE ETIQUETAS
E BILHETES E DIGITALIZADORES DE CHEQUES
Impressora de bilhetes

Impressora de cupões

Digitalizadores de cheques

TM-L500A Ticket

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Térmica direta
203 × 203 ppp

Jato de tinta, máximo de
720 × 360 ppp

Térmica direta
180 × 180 ppp

–

–

Impressão de talões

—

—

–

–

–

Impressão de histórico

—

—

–

–

–

Térmica direta
203 × 203 ppp

—

–

–

–

Sim, incl. código 2D

Sim, incl. código 2D
(controlador)

Sim, incl. código 2D

–

–

Interface variável

—

—

–

–

–

Interfaces padrão

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Interfaces opcionais

—

—

Conector USB de duas
portas

–

Conector USB de duas
portas

Conector DM-D

—

—

–

–

–

Conector de DKD

—

—

–

–

–

Sim

Sim

–

–

–

Cópias

—

—

–

–

–

Fita Epson, tinta
Epson, papel
certificado Epson

—

Tinteiro de selagem (para
impressão de endosso)

Tinteiro preto SJIC18(K)
(para impressão de endosso)

Largura do rolo de
papel +/- 0,5 mm

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

184,1 ou contínuo

90

83

–

–

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

Recibo CPL
(Tipo de letra B/A)

57 / 44

Sem tipos de letra internos

56 / 42

–

–

Talão CPL
(Tipo de letra B/A)

—

—

–

–

–

250 mm/s

130 mm/s a 180 × 360 ppp

300 mm/s

–

–

—

—

–

–

–

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(com suporte para rolo)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409,8 × 177 (1 bolsa)
275 × 409,8 × 177 (2 bolsa)

355 × 176 × 160

142 × 409, 8 × 177 (1 bolsa)
167 × 409, 8 × 177 (2 bolsas)

PS-180 incluído

Adapt. Adaptador
CA K incluído

Adapt. Adaptador
CA J incluído

Adapt. Adaptador
CA C incluído

Adapt. Adaptador
CA J incluído

2,8 (4,6 com suporte para
rolo)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Certificação ENERGY
STAR, colocação de papel
contínuo ou em rolo,
detetor de marca preta,
"IF design award" 2012

Certificação ENERGY
STAR, impressão a cores,
funcionamento frontal
completo

ADF de 100 folhas,
captura de dados MICR,
digitalização a cores de
600 ppp

ADF de 100 folhas, captura
de dados MICR, velocidade
de digitalização de 60
PPM, duas bolsas de saída,
digitalização em escala de
cinzentos/PB

ADF de 100 folhas,
captura de dados MICR,
digitalização a cores de
600 ppp

Suporte para rolo SURPL500

Rolos de papel C33S045267,
suportes certificados Epson

Velocidade de digitalização
de 110 ou 200 PPM, Uma ou
duas bolsas de saída, MSR,
hub USB de duas portas

–

Velocidade de digitalização
de 110 ou 200 PPM, Uma ou
duas bolsas de saída, MSR,
hub USB de duas portas

Impressão de recibos

Impressão de
etiquetas
Impressão de códigos
de barras

Cortador automático

Diâmetro do rolo de
papel (mm)
Largura de impressão
r./talão (mm)

Velocidade de
impressão do recibo
Velocidade de
impressão do talão
Dimensões
L×P×A (mm)

Fonte de alimentação

Peso kg (aprox.)
Cor

Particularidades

Opções

Tinteiro de 4 SJIC25P, tinta
Tinteiro preto SJIC18(K)
pigmentada CMYK, Suportes
(para impressão de endosso)
certificados Epson

IMPACTO AMBIENTAL
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Poupe na energia, poupe nos custos
Sabemos que o custo total de propriedade, a fiabilidade e o ambiente são prioridades para muitos dos nossos
clientes que procuram trabalhar de forma mais inteligente, otimizar o seu ponto de venda e manter os clientes
interessados em voltar. Trabalhámos em estreita colaboração com retalhistas durante mais de 40 anos para
assegurar que compreendemos o que é importante no ponto de venda, mas as nossas inovações e ações vão
ainda mais além. Estamos atualmente a trabalhar para fazer das impressoras de retalho e hotelaria da Epson
mais ecológicas do planeta.

Redução do consumo
energético

-85%

Permite reduzir os custos para os
retalhistas e permite melhorar as
nossas credenciais ambientais

Redução dos custos
de papel

-30%

As mais recentes impressoras
Epson para ponto de venda
incluem as funções Redução da
margem superior e Poupança
automática de papel

Veja quanto pode
poupar com a
calculadora de
consumo energético
www.epson.pt/ecopos
Redução da emissão
de carbono

-22%

As nossas impressoras de retalho
têm as mais baixas emissões de
carbono ao longo do ciclo de vida
completo do produto

Faça a mudança
Faça a mudança para a
impressão jato de tinta e veja
como poderá reduzir o seu
impacto ambiental:
www.epson.pt/eco-saving

FABRICANTE DE
IMPRESSORAS POS
LÍDER NA EUROPA*

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_1PT_01/17

*Segundo o documento IDC Epson POS Market Appraisal Western Europe CY2015, a
Epson aumentou a quota enquanto líder no mercado POS em valor de 38% para 39%.

1. Valores do relatório Fashion Retail de 2015 da RetailWeek
*Volume de vendas mundial, IDC.

Android é uma marca comercial da Google Inc. Google Play é uma marca comercial da Google Inc. Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais
registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e a Epson Europe utiliza-as sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos detentores.
Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Para mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

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

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

