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Rozvoj maloobchodního sektoru
Maloobchodníci si v současné době stále více
uvědomují význam strategie pro všechny prodejní
kanály, protože spotřebitelům nabízí příležitost
a flexibilitu nakupovat, kdykoli jim to nejvíce vyhovuje –
a dle libosti přecházet mezi různými kanály.
Tato strategie pro všechny prodejní kanály vede
ke změně „tradiční“ role kamenných obchodů –
spotřebitelé si v nich prohlédnou zboží na vlastní oči,
následně si doma přečtou recenze, porovnají ceny
a nakonec provedou nákup online.
Údaje z maloobchodů ale ukazují, že 66 %1 všech
nákupů stále probíhá v kamenném obchodě, což
znamená, že zákaznická zkušenost v obchodě hraje
v úsilí o zajištění věrnosti zákazníků ještě důležitější roli
než dřív. A nejefektivnější způsob, jak tuto zkušenost
zdokonalit, představuje využití technologií.

Ovlivnit nákupní chování
zákazníků

Provádět transakce
mimo pokladnu

I v oblasti pohostinství je věrnost zákazníků stále
častěji zajišťována s pomocí technologií, které jsou
novými a inovativními způsoby využívány k zaujmutí
zákazníků. Mohou mít podobu zadávání objednávek
a zpracovávání plateb pomocí tabletu nebo mohou
zákazníkům umožňovat snadné prohlížení nabídky
a objednávání pomocí chytrých telefonů.
V sektoru maloobchodu a pohostinství je zcela
zřejmé, že je zdokonalování a zkvalitňování zákaznické
zkušenosti klíčovým faktorem – a že důležitou roli při
nich hrají technologie. Základní oblastí pro rozvoj je
POS, protože spotřebitelům umožňuje těžit výhody
z personalizovaných nabídek, produktů a promoakcí.
Díky implementaci moderních technologií v místě
prodeje jsou maloobchodníci schopni:

Poskytovat užitečné
informace pro
konkrétního zákazníka
za účelem zdokonalení
zákaznických služeb

Tisknout účtenky
na dálku

Mějte aktuální přehled
o potřebách spotřebitelů
Díky široké nabídce inovativních technologií a produktů, jejichž účelem je vylepšení téměř jakéhokoli
maloobchodního prostředí, vám společnost Epson může pomoci udržet si přehled o vývoji potřeb
spotřebitelů. Naše inteligentní tiskárny a terminály vám umožní zaujmout, poskytnout přidanou
hodnotu, zjednodušit obsluhu, zkrátit čekací dobu a zajistit, aby každá návštěva vaší prodejny
byla ze správných důvodů nezapomenutelná. Dokážeme vám pomoci využít plný potenciál cloud
computingu a také zapojit mobilní technologii, která vám pomůže zaujmout zákazníky.

Zvýšení fexibility

–– Pracovní tým získá nové možnosti,
protože bude mít informace
o produktech a zásobách na dosah
ruky v reálném čase.
–– Transakce lze provádět z tabletů
a jiných mobilních zařízení
–– Díky technologii majáků lze detekovat
a tisknout účtenky z nejbližšího POS

–– Hardware je kompatibilní s širokou
řadou softwarových řešení
–– Využijte rozsáhlou komunitu
nezávislých dodavatelů softwaru (ISV)
společnosti Epson
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Zaměření na podnikání

Snadné přizpůsobení

–– Vyberte si ze široké nabídky produktů
a řešení určených pro maloobchod, které
mohou vašemu podniku pomoci
–– Určeno pro podniky, které mají připojení

–– Udržte si konkurenceschopnost
a sledujte nejnovější vývoj v rychle
se měnícím prostředí maloobchodu
–– Propojte počítačové systémy POS,
mobilní a webová řešení POS
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Nová technologie vytváří nové příležitosti
Řada TM-Intelligent je navržena tak, aby bylo možné řešení upravit, přizpůsobit a škálovat,
takže představuje skvělou platformu, s jejíž pomocí změníte vizi maloobchodní budoucnosti na realitu dneška.
S řadou TM-Intelligent můžete:
Implementovat praktické objednávkové systémy

Využívat webové aplikace POS

Zákazník si objedná jídlo online. Poskytovatel služeb odešle
objednávku do systému TM-Intelligent restaurace, který vytiskne
jak objednávku, tak účtenku.

Zákazníci používají tablety k přístupu k webovým aplikacím POS.
Systém TM-Intelligent tiskne účtenky a aktivuje periferní zařízení
přímo z webové aplikace.

Zjednodušit řešení „klikni a vyzvedni“

Přidat obsah k tradičním účtenkám

Zákazník podá objednávku online. Poskytovatel služeb ji odešle do
zařízení se systémem TM-Intelligent, které vytiskne jak objednávku,
tak účtenku.

Webový poskytovatel služeb používá systém TM-Intelligent
k odesílání služeb, jako jsou kupony a věrnostní body, přímo na
tiskárnu.

Optimalizovat asistovaný nákup

Efektivněji přijímat objednávky

Prodavači mohou využívat tablety, aby zjišťovali informace
o produktech a pomáhali zákazníkům s rozhodováním. Obchodní
transakce budou dokončeny pomocí systému TM-Intelligent,
tiskáren TM-m (určených pro řešení využívající tablety) nebo
přenosných tiskáren TM-P.

Objednávky číšníků jsou odesílány prostřednictvím tabletů do
systému TM-Intelligent, který tyto informace přeposílá do kuchyně
a na bar ke zpracování.
Aktualizovat pokojovou službu
Hosté objednávají pokojovou službu online a tyto objednávky jsou
odesílány do zařízení se systémem TM-Intelligent kuchyňskému
nebo hotelovému personálu.

Poskytujte prvotřídní služby

ŘEŠENÍ POS PRO TABLETY

PŘENOSNÁ TISKÁRNA

Zavedením tabletového
řešení POS TM-m30 dodáte
svému týmu volnost a zlepšíte
spokojenost zákazníků.

Díky přenosné tiskárně účtenek
TM-P20 můžete zvýšit pohodlí
zákazníků a nabídnout jim platbu
a tisk účtenky přímo u stolu.

KOMPAKTNÍ TISK

SMYSLUPLNĚJŠÍ INTERAKCE

Tiskárnu TM-T70II lze snadno
integrovat s mobilním zařízením,
jako je tablet, takže představuje
ideální stylové a prostorově
úsporné řešení pro recepční pulty.

Zvyšte míru interakce se zákazníky
a umožněte jim, aby procházeli
nabídky a zadávali objednávky
online pomocí svých vlastních
chytrých zařízení.
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SPOLEHLIVÝ TISK
Model TM-T20II představuje
spolehlivou, nízkoúdržbovou
tiskárnu účtenek, která je ideální
pro rušné kuchyně. Je velmi
kompaktní a může být instalována
horizontálně nebo ji lze zavěsit
vertikálně na zeď.

OCENĚNÉ VÝSLEDKY
Tiskárny pro formáty A4
a A3 řady Epson WorkForce
Pro nabízí nízké provozní
náklady, vysokou rychlost tisku
a nenáročnou údržbu, takže
zvyšují produktivitu.

PROVOZ KANCELÁŘSKÉHO
ZÁZEMÍ
Vedoucí pracovníci mohou
v reálném čase pomocí
mobilních zařízení získat přehled
o výnosech a počtu transakcí
z restaurace a baru.

1
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MOBILNÍ OBSLUHA
Udržte si spokojenost zákazníků
a nabídněte jim rychlejší,
snazší a bezproblémovou
obsluhu tím, že umožníte
zaměstnancům pohybujícím se
po restauraci zadávat objednávky
prostřednictvím tabletů.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
Pomocí zařízení TM-T88VI-iHub
můžete snadno integrovat a ovládat
celou řadu periferních zařízení.

Zvyšte efektivitu prodeje

VYSOKÝ VÝKON

OKAMŽITÝ TISK ŠTÍTKŮ

Díky modelu TM-T88VI. můžete urychlit
transakce a eliminovat prostoje. Vzhledem
k vysoké rychlosti tisku, výjimečné
spolehlivosti a úspornému designu
představuje ideální tiskárnu účtenek pro
váš POS. Pro POS je mimořádně vhodná
i naše řada fiskálních tiskáren, které tisknou
účtenky a využívají fiskální paměť.

Poutavé barevné a vysoce
kvalitní štítky, etikety a vstupenky,
vytištěné podle momentální
potřeby, odliší vaše produkty od
konkurence. Tiskárna ColorWorks
C3500 se perfektně hodí pro
speciální řady, propagační akce
a zboží ve výprodeji.

MOBILNÍ TISK
Ozvláštněte zážitek z nákupu
snadným tiskem účtenek
z tabletu pomocí naší
kompaktní a stylové tiskárny
účtenek TM-m30.
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RYCHLÁ OBSLUHA
Dopřejte si zábavný a rychlý
tisk účtenek a zpracování
šeků s modelem TM-H6000IV.
Díky kompaktním rozměrům
se snadno vejde do malých
pokladních prostorů.

OSLOVENÍ VĚTŠÍHO POČTU
ZÁKAZNÍKŮ
Zvyšte tržby i věrnost svých
zákazníků pomocí tisku barevných
kupónů a účtenek, které zajistí model
TM-C710. Zaměřte se na konkrétní
spotřebitele a zvyšte efektivitu
propagačních akcí i prodej.

1.6
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Získejte špičkové propagační
materiály pomocí našich tiskáren
SureColor řady SC-T. Vytvářejte
velké plakáty a grafiku s vysokým
rozlišením, které podpoří vaši
podnikovou image a zvýší prodej.

Tiskárny pro formáty A4
a A3 řady Epson WorkForce
Pro nabízí nízké provozní
náklady, vysokou rychlost tisku
a nenáročnou údržbu, takže
zvyšují produktivitu.
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ZANECHEJTE SILNÝ DOJEM

TISK ZA CHŮZE
Peeler TM-P60II je ideální
pomocník pro výrobu štítků na
regály a označování produktů.
Nabízí kvalitní tisk, který
pomáhá šetřit čas, díky čemu
budete mít štítky hotové za
rekordně krátkou dobu.

NOVÝ STANDARD
SPOLEHLIVOSTI
Naše odolná, spolehlivá a rychlá
barevná tiskárna ColorWorks
C7500 štítků je ideální pro
použití v průmyslovém prostředí –
k tisku čehokoli od štítků na
krabice po popisky regálů sloužící
k organizačním účelům.

TERMINÁLY POS

Chytré ovládání
Naše tiskárny POS vedle spousty chytrých výhod přinášejí i širokou škálu nových možností
a umožňují vám převzít naprostou kontrolu nad vaším prostředím.
Můžete tisknout přímo z mobilních zařízení a ovládat periferní zařízení POS na místní úrovni
nebo prostřednictvím webu. Interaktivita našich tiskáren umožňuje i cílenou komunikaci pomocí
digitálních displejů. Všechna tato flexibilita je navíc doplněna kompaktním designem,
abyste ušetřili místo na pultu.

Kompaktnost
Šetří místo díky
kompaktnímu stylovému
designu v černém nebo
bílém provedení.

Ovládání periferních
zařízení
Ovládá periferní zařízení
POS na místní úrovni
nebo prostřednictvím
webu.

Tisk z mobilních
zařízení
Tiskne přímo z tabletů
a jiných chytrých zařízení.

Interakce
Zajišťuje cílenou
komunikaci pomocí
digitálních displejů.

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

Model TM-T88V-DT nabízí maloobchodníkům výrazné úspory
nákladů a představuje samostatnou, inteligentní tiskárnu
účtenek s integrovaným designem (má vestavěný procesor).
Snižuje množství potřebného hardwaru, spotřebu energie
i náklady na údržbu a servis. Funkce pro úsporu papíru šetří
další náklady.

Model TM-T70II-DT je vybaven stejnými funkcemi jako
tiskárna TM-T88V-DT a jeho výhodou je možnost montáže
pod prodejní pult. Mobilní zařízení komunikují s touto
tiskárnou prostřednictvím webových prohlížečů, což
usnadňuje jejich spolupráci. Vzdáleně můžete provádět
i správu, konfiguraci a správu místních zařízení.

Tiskárna TM-T88V-DT nabízí vynikající flexibilitu, díky níž můžete
spouštět místní aplikace, a počítačové funkce, jež lze využít
k zálohování POS aplikací a databází.

Tiskne vysokou rychlostí až 250 mm/s, takže vám šetří čas, a díky
ovládání zepředu také prostor. Ve srovnání s běžnými systémy
mohou maloobchodníci dosáhnout nižší spotřeby energie, protože
tiskárna, procesor i úložiště mohou být obsaženy v jednom zařízení.

–– Díky technologii ePOS komunikuje přímo s mobilními zařízeními
bez potřeby dalších počítačů nebo ovladačů
–– Díky integrovanému designu s interním procesorem, pamětí
a webovým serverem vytváří kompletní řešení POS, včetně
ovládání všech periferních zařízení
–– Snižuje náklady, protože údržbu vyžaduje menší počet zařízení
–– Eliminuje prostoje pomocí místního zálohování dat

–– Tiskne přímo z prohlížečů kompatibilních s HTML 5
–– Pomocí naší funkce správy obsahu Communication Box umožňuje
různým aplikacím v odlišných mobilních zařízeních sdílet data
–– Využívá technologii ePOS k ovládání periferních zařízení POS na
místní úrovni nebo prostřednictvím webu
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Vytvořte centrální rozbočovač POS se zařízením
TM-T88VI-iHub. Díky mnoha možnostem připojení
můžete snadno integrovat a řídit periferní zařízení,
jako jsou snímače čárových kódů, displeje a tablety.

Nejmodernější tabletová POS platforma a tiskárna účtenek,
která nabízí možnosti připojení webových a mobilních zařízení
a základní ovládání periferních zařízení.

Model TM-T88VI-iHub je navržen tak, aby podporovat jak tradiční
počítačové systémy POS, tak nejnovější tabletové a webové
systémy.
–– Několik možností připojení přes kabely nebo bezdrátovou síť Wi-Fi
–– Propojení široké škály periferních zařízení
–– Tisk vysokou rychlostí až 350 mm/s
–– Umožňuje přímý tisk z webového serveru pomocí jakékoli
připojené tiskárny účtenek
–– Podpora majáků pro lepší komunikaci se zákazníky

TM-T70-iHub funguje jako platforma pro tabletová řešení POS.
Komunikuje s tablety a umožňuje ovládat základní periferní zařízení
POS, jako například snímače čárových kódů a klávesnice. Jedná
se o kompletní platformu POS, která nevyžaduje použití dalších
počítačových či pokladních terminálů nebo ovladačů. Vkládání papíru
zepředu umožňuje montáž tiskárny účtenek pod pultem.
–– Přímý tisk účtenek a ovládání periferních zařízení přímo přes
prohlížeč
–– Bez nutnosti instalace či aktualizace ovladačů
–– Mobilní zařízení lze používat ke správě obsahu a pro další nástroje

POS TISKÁRNY

Rychlost a jednoduchost
Náš zákazník, náš pán – proto je s ohledem na ziskovost důležité nabízet zákazníkům
prvotřídní služby a poutavé zážitky. Nabízíme technologii, která splňuje požadavky
zákazníků z oblasti maloobchodu a pohostinství, ať už jde o rychlé zpracování transakcí,
nebo kratší prostoje.

TM-T88VI
Nejmodernější tiskárna účtenek TM-T88VI je přizpůsobivost
sama. Podporuje jak tradiční počítačové systémy POS, tak
webové a mobilní služby POS. Pomůže tak připravit váš podnik
na budoucnost.
Toto zařízení je ideální do obchodů, barů a restaurací, kde umožňuje
zavádět nové efektivní způsoby interakce se zákazníky. Zároveň si s ním
můžete osahat webová a mobilní řešení, ale ponechat si při tom i tradiční
počítačový systém.
Kromě flexibility nabízí model TM-T88VI vynikající výkon díky rychlosti
tisku až 350 mm/s a vynikající spolehlivost. Funkce zpětného podávání
papíru navíc pomáhá snižovat provozní náklady a šetřit papírem bez
ztráty výkonu.
–– Tisk vysokou rychlostí až 350 mm/s
–– Kompatibilita umožňuje používání pevného i mobilního připojení
současně
–– Umožňuje přímý tisk z webového serveru pomocí jakékoli připojené
tiskárny účtenek
–– Dokáže tisknout z jakéhokoli mobilního zařízení s podporou majáku na
nejbližší dostupnou tiskárnu
–– Kompatibilní s aktuálními ovladači a aplikacemi pro zařízení TM-T88V

Tisk z mobilních zařízení
Tiskne přímo z tabletů a jiných
chytrých zařízení.
Ekonomický provoz
Funkce zpětného podávání papíru
šetří peníze.
Rychlost
Rychlost tisku 350 mm/s.
Ovládání periferních zařízení
Ovládá periferní zařízení POS
na místní úrovni nebo
prostřednictvím webu.
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TM-T88V

TM-T70II

Toto je naše nejúspornější nízkonákladová termální tiskárna
účtenek. Tato vlajková loď přináší vašemu podnikání
výkonnější bezproblémový tisk a velmi nízké náklady na
vlastnictví.

Tato termální POS tiskárna účtenek je rychlá a spolehlivá,
přináší prostorově úsporný a stylový design, a ideálně se
hodí pro maloobchodníky a podniky působící v pohostinství.
Umožňuje snadné připojení a integraci i tisk přímo
z mobilního zařízení, a to pomocí nativních nebo webových
aplikací.

Podobně jako v případě tiskárny Epson TM-T88 jsou i pro tento
model charakteristické zejména inovace. Jedná se o první termální
tiskárnu účtenek na světě, která splnila podmínky programu
ENERGY STAR, a také o první pokladní tiskárnu, která dokáže
tisknout grafické prvky v odstínech šedé.
Tiskárna vám v prodejně usnadní hodně práce. Je vybavena
kovovými závěsy, je odolná proti polití a je vybavena řezačkou papíru
se životností 2 milionů řezů. Průměrný pracovní cyklus mezi dvěma
poruchami dosahuje 70 milionů řádků a kapacita tiskové hlavy je
o 50 % vyšší. Při takové úrovni spolehlivosti vám rádi nabídneme
čtyřletou obchodní záruku.
–– Tiskne rychlostí až 300 mm/s
–– Díky funkci automatické úspory snižuje plýtvání papírem
–– Průměrný pracovní cyklus mezi poruchami dosahuje 70 milionů
řádků
–– Umožňuje snadnou instalaci a aktualizaci
–– Nabízí široké možnosti připojení
–– Nabízí různá barevná provedení, např. studená bílá, tmavě šedá,
bílá nebo černá

Model TM-T70II nabízí široké možnosti připojení, takže infrastruktuře
informačních technologií poskytuje maximální flexibilitu. Díky tomu,
že tiskárnu TM-T70II lze obsluhovat z přední strany, ji můžete umístit
pod prodejní pult a získat tak více cenného místa.
–– Rychlá a spolehlivá tiskárna účtenek
–– Prostorově úsporný design umožňuje na tiskárnu položit periferní
zařízení POS, takže je vhodná pro použití s mobilními zařízeními
POS
–– Kompletní ovládání zepředu umožňuje umístit tiskárnu pod
prodejní pult
–– Tisk ve stupních šedé zajistí, že loga a marketingová sdělení na
účtence budou vypadat lépe
–– Funkce úspory papíru automaticky snižuje jeho spotřebu
–– Kompatibilita s programem ENERGY STAR znamená nižší účty za
elektřinu i menší dopad na životní prostředí

POS TISKÁRNY
TM-m30
Pro ty, kteří chtějí přejít na cenově
dostupné a snadno instalovatelné
tablety POS, je tiskárna TM-m30
pro tabletovou platformu POS
ideální volbou. Díky softwaru ePOS
tiskárna TM-m30 snadno komunikuje
s webovými aplikacemi a zajišťuje
rychlý a efektivní tisk účtenek
z libovolného mobilního zařízení.
Elegantní, stylová a kompaktní tiskárna
TM-m30 je jednou z nejmenších tiskáren
pro platformu POS na světě. Díky její
velikosti ji lze umístit téměř kamkoli. Díky
tomu je ideálním řešením pro každé
prostředí maloobchodu, obzvláště prostředí
s nedostatkem místa. Je k dispozici v černé
a bílé barvě a lze ji použít jako tiskárnu
s předním nebo zadním přístupem.
Můžete tisknout přímo z libovolného
chytrého zařízení s funkcí ePOS a rychle
a snadno doplňovat účtenky o loga
a reklamní zprávy. Díky vysoce kvalitnímu
tisku v odstínech šedé můžete také rychle
a snadno produkovat pokročilou grafiku
a čárové kódy.
Použitím zpětného podávání papíru nebo
tiskem loga při oříznutí účtenky můžete
zkrátit délku účtenky, a snížit tak spotřebu
papíru a náklady na něj až o 30 %.

TM-m30
Volitelný displej pro zákazníky
Zobrazujte informace pomocí
volitelného displeje DM-D30, který
doplňuje moderní design tiskárny
TM-m30.
Volitelný podstavec pro tablet
Využijte funkce tabletu díky našemu
praktickému volitelnému podstavci.
Vyměnitelné kryty
Díky snadné záměně krytů můžete
tiskárnu umístit do vodorovné nebo
svislé polohy – a můžete ji ovládat
shora nebo zepředu.

–– Elegantní, kompaktní a stylový design
–– Flexibilní možnosti instalace – ve
vodorovné i svislé poloze
–– Funkce NFC a párování na základě
čárových kódů
–– Funkce ePOS umožňuje přímý tisk
z jakéhokoli mobilního zařízení bez
nutnosti instalovat či aktualizovat ovladače
–– Rychlost tisku až 200 mm/s
–– Tisk účtenek špičkové kvality
–– Flexibilní zakládání papíru – přední nebo
horní (vodorovná nebo svislá konfigurace)
–– Funkce úspory papíru
–– Splňuje podmínky programu
ENERGY STAR®
–– Kompatibilní s novým displejem DM-D30,
čímž tvoří snadno integrované řešení
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TM-T20II

TM-U220

TM-T20II je cenově dostupná pokladní tiskárna účtenek, která
se pyšní vysokou rychlostí tisku a úspornými funkcemi.

Tyto cenově dostupné a flexibilní jehličkové tiskárny
jsou upřednostňovanou volbou maloobchodů, podniků
působících v pohostinstvích a restauračních kuchyní, kde je
klíčová rychlost a spolehlivost. Vyberte si mezi standardním
modelem D, modelem B s automatickým ořezávačem
a modelem A s tiskem deníků.

Tento snadno použitelný model je naší cenově nejvýhodnější
pokladní tiskárnou účtenek na trhu. Její rychlost tisku 200 mm/s vám
ušetří čas, zatímco konkurenceschopná cena a provozní náklady
vám ušetří peníze – ideální ve chvílích, kdy potřebujete rychle zkrátit
dobu čekání ve frontě.
–– Funkce automatického zkrácení papíru šetří peníze
–– 	Životnost spolehlivého mechanismu 15 miliónů řádků
–– 	Vysoká rychlost tisku 200 mm/s
–– 	Střední doba mezi poruchami 360 000 hodin
–– 	Flexibilní možnost připojení pomocí dvou vestavěných rozhraní
–– 	Aplikace pro tisk kupónů

TM-T20II
Ekonomický provoz
Funkce automatického zkrácení papíru
šetří peníze
Spolehlivost
Životnost tiskového mechanismu
15 miliónů řádků
Rychlost
Rychlost tisku 200 mm/s

–– Vyměnitelné rozhraní
–– Možnost uchycení na zeď v kuchyni
–– Snadná výměna papíru a pásky
–– Role papíru o velikosti 58, 70 nebo 76 mm

POS TISKÁRNY
TM-U295

TM-U590

Neuvěřitelně kompaktní a všestranná tiskárna objednávek.

Hotely, restaurace a banky najdou bezpočet využití pro tuto
tiskárnu velkých dokladů sestavenou z více částí.

–– 	Mimořádně kompaktní mechanický tisk dokladů
–– Plochý design ideální pro ověřování šeků a platebních karet
–– 	Vodorovný a svislý tisk na čtyři formáty papíru s možností tisknout
na libovolném místě dokumentu

–	Mechanický tisk dokladů pro šeky a faktury
–	Poradí si s originálním dokumentem a až čtyřmi kopiemi
–	Plochý design pro snadné vložení papíru
–	Umožňuje snadné zpracování i větších dokladů do šířky až
88 sloupců

TM-U950

TM-H5000II

Je dokonalou a univerzální volbou pro aktivní obchodníky
s namáhanými pokladními systémy.

Ověřený výkon této termální a jehličkové tiskárny vám umožní
používat účtenky jako obchodní nástroj. Obohaťte vazbu se
zákazníkem provázáním jednorázových a vícenásobných
nákupů, přidejte loga, zprávy a čárové kódy.

–– Podporuje řadu formátů tisku, včetně účtenek, deníků a dokladů
–– Tiskne originální doklady a až čtyři kopie
–– Snadno podává papír a zajišťuje automatické řezání papíru
–– Nabízí volitelný tisk šeků a potvrzení

–– Začleňuje do POS marketing přizpůsobený jednotlivcům
–– Umožňuje vysokorychlostní přizpůsobitelný tisk širokých
pokladních dokladů na jehličkové a termální tiskárně
–– Zajišťuje špičkovou spolehlivost
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TM-H6000IV

Široké dráhy papíru a jednoduchá
výměna spotřebního materiálu.

Dopřejte své firmě kvalitní a nejrychlejší
tiskárnu účtenek a šeků od společnosti
Epson, která dosahuje rychlosti tisku až
300 mm/s. Díky vysoké přesnosti čtečky
MICR, jejíž míra rozpoznávání dosahuje
více než 99 %, posouvá tato tiskárna na
novou úroveň také spolehlivost.
Tento model je na maloobchodním trhu
považován za jednu z nejspolehlivějších
a nejúspornějších multifunkčních tiskáren,
protože zajišťuje tisk účtenek, faktur a šeků
v jednom kompaktním zařízení. Další
výhodou jsou také velmi nízké celkové
náklady na vlastnictví.
Tato tiskárna nabízí vyšší energetickou
účinnost a nižší spotřebu papíru, čímž
přispívá ke snižování provozních nákladů.
Administrátoři ocení novou funkci vzdálené
správy, snadnou instalaci a dvě rozhraní
integrovaná na základní desce.

–– Nejlepší hybridní tiskárna v oboru
–– Rychlejší tisk účtenek, až 300 mm/s
–– Přesnost čtečky MICR přesahuje 99 %
–– Funkce úspory papíru
–– Správa prostřednictvím sítě a vzdálené
sledování
–– Energeticky úsporná tiskárna, nízká spotřeba
v pohotovostním režimu

FISKÁLNÍ TISKÁRNY

Zajištění souladu se zákony
a předpisy
Produkty uvedeny v této kapitole (tiskárny TM-T800F, TM-T900F, TM-T810F, TM-T86FII)
nejsou určeny pro český trh. K naplnění zákona o registračních pokladnách jsou vhodné
standardní POS tiskárny Epson v kombinaci s HW a SW třetích stran.
Fiskální předpisy regulují proces certifikace, specifikaci a používání fiskálních zařízení nebo systémů
schválených ke shromažďování, klasifikaci, registraci a šíření informací o obchodních transakcích.
Společnost Epson má léta zkušeností s fiskálními technologiemi, právními předpisy a procesy, a řadu
let úzce spolupracuje s finančními orgány v různých oblastech. Naše celosvětová působnost zajišťuje,
že splňujeme požadavky fiskálních specifikací.
Naše řady Epson TM-T800F a TM-T900F jsou důkazem způsobilosti společnosti Epson dodávat
tiskárny do zemí se státem regulovanými trhy.
Řada TM-T800F

Řada TM-T900F

Řada Epson TM-T800F umožňuje velmi snadný a efektivní tisk
pokladních účtenek a fiskálních výkazů. Pomáhá prodejcům
a uživatelům v oblasti pohostinských služeb ušetřit čas
prostřednictvím rychlého zpracování rozsáhlých fiskálních
výkazů, například v období uzávěrek. Konkrétní modely byly
certifikovány pro použití s fiskálními systémy v Itálii a Polsku
(verze určená pro Polsko je TM-T801FV a verze určená pro
Itálii je FP-81II).

Řada Epson TM-T900F umožňuje díky svému výkonnému
400MHz fiskálnímu procesoru velmi snadný a efektivní tisk
pokladních účtenek a fiskálních výkazů.
Tiskárna je kromě sériového a USB rozhraní vybavená také
ethernetovým rozhraním, které podporuje dálkové ovládání
a tvorbu zpráv. Konkrétní modely byly certifikovány pro
použití s fiskálními systémy v Itálii (verze určená pro Itálii je
FP-90III).

–– Do databáze tiskárny lze uložit fiskální data až za 10 let a až
20 000 prodejních položek (20 000 prodejních položek platí pouze
pro italskou verzi)
–– Možnosti připojení přes sériový port, USB nebo Ethernet
(v závislosti na modelu)
–– Slot pro kartu SD kvůli elektronickému deníku (až 2 GB)

–– Integrovaný automatický ořezávač je zárukou toho, že zákazníci
budou rychle obslouženi
–– Samostatná jednotka vhodná pro fiskální účtenky, dobropisy
a fiskální faktury
–– Dálkové ovládání a tvorba finančních zpráv
–– Kompatibilní s XML příkazy, nejsou potřeba žádné ovladače

Řada TM-T800F/TM-T900F
Výkonnost
Výkonný 400MHz procesor
pro rychlé vystavování
finančních zpráv a fiskálních
výkazů.
Všestrannost
Tiskněte texty, čárové kódy
i grafické prvky.
Maximální rychlost tisku:
TM-T800F: 150 mm/s
TM-T900F: 260 mm/s
Vysoká kapacita
Ukládejte fiskální data až
po dobu 10 let.

Možnosti připojení
Ovládání platebních terminálů
EFTPOS.
Připojení k displeji pro zákazníky
(DM-D310F).
Inteligentní funkce (pouze
u vybraných modelů)
Integrované inteligentní funkce
k přímé komunikaci s webovými
a tabletovými aplikacemi.
Integrovaný klient SMTP
k exportu fiskálních výkazů
prostřednictvím e-mailu.
Rozhraní LAN pro tvorbu
fiskálních výkazů na dálku,
ovládání a správu na dálku.
Možnost spuštění webových
aplikací pro specifické funkce
POS pomocí interního webového
serveru a paměti 8 MB.
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TM-T810F

TM-T86FII

TM-T810F je jedna z nejnovějších řad termálních tiskáren
účtenek, které budou postaveny na nové fiskální platformě
společnosti Epson. Pro integrátory bude vývoj kompatibilních
desek snadný, protože model TM-T810F využívá standardní
soubor příkazů společnosti Epson.

Úsporná a spolehlivá tiskárna se senzorem černých značek.
Lze ji použít v zemích, kde fiskální předpisy povolují používání
termálního papíru s černými značkami.

–– 	Připravena pro přizpůsobení ze strany integrátorů
–– Využívá standardní soubor příkazů Epson, takže ji lze snadno
přizpůsobit
–– Postavena na nové fiskální platformě Epson
–– Úsporný model s rychlostí tisku až 150 mm/s
–– Spolehlivá, se střední dobou mezi poruchami v délce
360 000 hodin

–– Čidlo pro detekci černých značek pro předtištěný papír
–– Úsporný model s maximální rychlostí tisku 220 mm/s
–– Spolehlivá, se střední dobou mezi poruchami v délce
360 000 hodin

PŘENOSNÉ TISKÁRNY POS

Práce v pohybu
Tyto tiskárny jsou rychlé a úsporné, poskytují flexibilitu a usnadňují interakci
se zákazníky. Pomáhá jim v tom řada funkcí od tisku vysoce kvalitních
účtenek a čárových kódů po přímý tisk z webových prohlížečů v tabletech
a mobilních zařízeních.

TM-P60II Receipt
nebo Label

Tiskárna Epson TM-P60II Receipt/
Label nabízí úžasně jednoduché řešení
pro tisk účtenek a štítků. Její intuitivní
funkce využívají příruční bezdrátové
technologie pro mobilní tisk, takže
přispívají k rychlejšímu odbavení
čekajících zákazníků, pomáhají při
zadávání objednávek a vytváření štítků
na regály. Zákazníci tak dostanou
rychlejší a efektivnější služby.
Spolehlivost zaručuje odolné pouzdro
jednotky, jednoduché vkládání papíru
a dlouhá životnost baterie až 46 hodin
v režimu s technologií Bluetooth (BT).
Pomocí volitelné nabíjecí jednotky lze
současně nabíjet až čtyři baterie.
–– Tiskne přímo z webových prohlížečů bez
použití ovladačů
–– Součástí je automatický ořezávač pro
snadné a pohodlné ovládání
–– Nabízí vysoce výkonný tisk účtenek
s šířkou 58 mm rychlostí až 100 mm/s.
–– Přináší výjimečnou životnost baterie
–– Má kompaktní a odolný design
–– K dispozici je i model TM-P60II Peeler pro
pokročilý tisk řezaných štítků

TM-P80

Podnikáte v pohostinství nebo
maloobchodu a hledáte způsob, jak
zkrátit fronty a nabídnout zákazníkům
pozitivnější zkušenosti? Pokud ano,
toto přenosné zařízení je pro vás ideální
volbou. Tiskárna TM-P80 umí tisknout
také čárové kódy a 2D symboly.
Díky tomu je toto spolehlivé zařízení
naprostou nezbytností.
Pokud potřebujete tisknout 80 mm účtenky,
je pro vás tato termální POS tiskárna
skvělým řešením. Získáte také praktickou
sponu na opasek pro mobilní použití.
Tiskárna TM-P80 nabízí funkci
automatického zmenšení papíru, která
zmenšuje okraje a délku účtenky až o 23 %,
beze změny dat nebo rychlosti tisku.
–– Tiskne přímo z webových prohlížečů bez
použití ovladačů
–– Nabízí špičkovou provozní životnost
baterie až 46 hodin v režimu technologie
BT
–– Má kompaktní a odolný design
–– Tisk účtenek rychlostí až 100 mm/s
–– Disponuje funkcí automatického zkrácení
papíru přispívající ke snížení nákladů
–– K dispozici i v provedení s automatickým
ořezávačem pro ještě snazší použití
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TM-P20
Nová tiskárna TM-P20 od společnosti
Epson přináší jednoduché, lehké
a spolehlivé řešení mobilního tisku,
které umožní podnikům působícím
v oblasti maloobchodu a pohostinství
zefektivnit provoz a zvýšit produktivitu.
Díky jedinečné vestavěné inteligentní
technologii ePOS-Print SDK* od
společnosti Epson mohou uživatelé
tisknout přímo z webových prohlížečů,
aniž by museli instalovat další ovladače.
Díky dalším novým funkcím, jako je
snadné nastavení, NFC nebo párování
na základě čárových kódů, představuje
tiskárna TM-P20 jednoduše použitelné
řešení pro mobilní tisk podle potřeby,
které vám pomůže zlepšit prostředí
a služby pro zákazníky.

–– Malá a lehká mobilní tiskárna účtenek
s šířkou 58 mm
–– 	Jednoduché a intuitivní ovládání
–– 	Rychlý tisk až 100 mm/s
–– Spolehlivá a odolná (s volitelným měkkým
pouzdrem splňuje certifikaci IP-54)
–– Dlouhá životnost baterie až 8 hodin (BT)
a 6 hodin (Wi-Fi)

TM-P20
Tisk z mobilních
zařízení
Přímý tisk z tabletů
a jiných chytrých
zařízení
Vylepšené funkce
Jednoduché
nastavení
v prostředích sítě
Wi-Fi a funkce NFC
nebo párování na
základě čárových
kódů pro pohodlné
ovládání

* Funkce POS-Print je dostupná pouze v režimu WLAN.

Vysoký výkon
Vysoká rychlost tisku až
100 mm/s
Spolehlivost
Dlouhá životnost baterie
Kompaktnost
Kompaktní a odolná
konstrukce

TISKÁRNY ŠTÍTKŮ A KUPÓNŮ

Spolehlivost a všestrannost
Od samolepicích štítků po popisy regálů – to vše a mnohem více můžete vytvořit
sami, podle svých potřeb a na celou řadu různých médií.

TM-T88IV ReStick
Speciální verze přední světové tiskárny účtenek,
která je schopna vytvářet štítky, jež drží téměř
na jakémkoli materiálu. Tiskárna Epson TMT88IV ReStick tiskne jednotlivé štítky účtenek,
jejichž pozici lze pohodlně změnit, aniž by došlo
k poškození povrchu. Ve snaze zlepšit služby
zákazníkům tato jedinečná termální tiskárna
snižuje počet chyb, k nimž dochází během
zpracování objednávek, a zamezuje chybám
při vytváření štítků pro přizpůsobené zboží
a jednotlivé nabídky.
Odolná a prověřená konstrukce je zárukou toho,
že tento produkt podle potřeby rychle a naprosto
spolehlivě tiskne a ořezává role bezpodkladového
termálního papíru.
–– Flexibilní tisk účtenek i samolepicích štítků bez
podkladové vrstvy
–– Vyšší odolnost proti polití
–– Vysokorychlostní tisk grafických prvků, čárových
kódů a textu
–– Vysoce kvalitní a spolehlivý tisk
–– Praktický bzučák jako standard

Obvyklé využití samolepicích štítků
Tiskárna samolepicích štítků bez podkladové vrstvy od
společnosti Epson představuje cenově úsporné řešení, které
najde své místo v rychlém občerstvení a pohostinství. Lze ji
využít např. v těchto případech:
–– Štítky s upozorněním
–– Obalové štítky
–– Štítky produktů
–– Štítky na krabice s pizzou
–– Štítky na balené sendviče
–– Štítky na speciální nápoje
–– Štítky pro označení
objednávek s sebou

–– Štítky pro vyznačení čerstvosti
–– Štítky pro účtenky za donášku
–– Štítky na lednice
–– Štítky pro označení
připravených pokrmů
–– Štítky s ingrediencemi
–– Štítky pro speciální ceny
–– Štítky s výživovými údaji

TM-T88IV ReStick
Pohodlí
Využívá samolepicí štítky bez
podkladové vrstvy

Spolehlivost
Tisková hlava s vysokým rozlišením
203 dpi
Všestrannost
Možnost vertikální a horizontální
montáže
Snadná obsluha
Jednoduché doplňování papíru s funkcí
zakládání
Úspora místa
Umožňuje vytištění 80 mm účtenky nebo
samolepicího štítku v 58 mm prostoru
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TM-L90 Liner-free

Epson TM-L90 a TM-L90 Peeler

Restaurace, kavárny a podniky s rychlým občerstvením
mohou prostřednictvím tiskárny Epson TM-L90 Liner-free
zvyšovat efektivitu svých služeb a přesnost objednávek.
Firmy mohou tisknout účtenky s přilnavou rubovou stranou
a získat tak spolehlivý způsob značení objednávek, který
zajistí jejich přesnost.

Podpořte své podnikání pomocí této rychlé, kompaktní
tiskárny, která tiskne vysoce kvalitní permanentní štítky a
účtenky dle požadavků uživatele. Vyberte si ze široké řady
typů papíru, včetně termálních štítků, účtenek a vstupenek.
Verze se škrabkou je vybavena speciální funkcí, která snímá
štítky z podkladu, což je ideální v prostředích, kde lidé nosí
rukavice.

– Vyšší přesnost objednávek v QSR
– Tisk na standardní a samolepicí papír
– Automatické zkrácení horního okraje
– Kompatibilní s papírem o šířkách 40, 58 a 80 mm
– Hospodárný provoz, splňuje podmínky programu ENERGY STAR
– Tři polohy instalace

–– Tiskne rychlostí až 150 mm/s v rozlišení 203 × 203 dpi
–– Umožňuje vám snadno a rychle navrhovat vlastní štítky
–– Umožňuje snadné zakládání dávek papíru v rolích
–– Nabízí vysokou spolehlivost, střední počet cyklů mezi poruchami je
70 milionů řádků
–– K dispozici je i v provedení Peeler
–– Možné i v provedení se šířkou 58 mm, které je k dispozici
samostatně

TISKÁRNY ŠTÍTKŮ A KUPÓNŮ

Tisk na požádání
Tiskněte rychle syté a vysoce kvalitní štítky, etikety a vstupenky pomocí naší
nabídky snadno použitelných a spolehlivých produktů.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Tiskárna Epson ColorWorks C3500
umožňuje tisknout vysoce kvalitní
barevné štítky, etikety a vstupenky
podle potřeby. Její použití je snadné
a můžete s ní tisknout barevné
a regálové štítky podle potřeby přímo ve
firmě, a ušetřit tak čas i peníze za služby
externích výrobců.

Řada interních průmyslových tiskáren
ColorWorks C7500 společnosti Epson
s tiskem podle potřeby, která nabízí
vyšší rychlost, spolehlivost a úspornější
tisk. Tyto tiskárny jsou zárukou
dokonalých a atraktivních barevných
štítků, které jsou krásně čitelné a vydrží
velmi dlouho.

Tato kompaktní tiskárna umožňuje
barevný tisk štítků, etiket a vstupenek
podle potřeby. Díky její rychlosti ji
lze používat jako cenově dostupnou
stolní tiskárnu, avšak zároveň
je dostatečně odolná, snadno
ovladatelná a spolehlivá i pro
průmyslové použití.

–– Vysoce kvalitní čtyřbarevný inkoustový tisk
(pigmentový inkoust DURABrite CMYK)
–– Snadné použití, jednoduché funkce
–– Samostatné zásobníky inkoustu, které
šetří vaše peníze, protože stačí vyměnit
jen spotřebovanou barvu
–– Integrovaný automatický ořezávač
–– Dodává se včetně softwaru se snadným
nastavením
–– Odpovídá certifikaci BS5609

–– Vynikající spolehlivost a odolnost, se
zárukou, která se vztahuje na tiskovou
hlavu i všechny ostatní součásti, takže se
nemusíte ničeho obávat
–– Kvalitní tisk rychlostí až 300 mm/s
–– Trvale kvalitní tisk s minimem uživatelských
zásahů díky funkcím pro vlastní údržbu
–– Bezproblémová a snadná integrace
s jakýmkoli operačním systémem
i jakoukoli softwarovou aplikací
–– Trvanlivé výtisky, které jsou odolné vůči
vodě, rozmazání a blednutí
–– Tisk na širokou škálu médií a nejrůznější
matný a lesklý papír

–– Pohodlný zásobník inkoustu se
3 barvami pro snadnou výměnu
–– Snadné ovládání zepředu a kompaktní
velikost pro umístění pod pult
–– 	Inkousty na vodní bázi a nízký příkon
snižují negativní dopad na životní
prostředí
–– 	Integrovaný automatický ořezávač –
cenově dostupný a spolehlivý

ColorWorks C3500
Odolnost
Trvanlivé pigmentové inkousty, které
jsou odolné vůči rozmazání, vodě a UV
záření
Rychlost
Tisk až 1 000 štítků za hodinu
Tisk na široká média
Tisk na média o šířce od 30 mm do
112 mm
Ekologická šetrnost
Nižší spotřeba energie při tisku
i v pohotovostním režimu
Jednoduché ovládání
Tiskárnu lze ovládat prostřednictvím
centrální správy
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TM-L500A Ticket
Tiskárna Epson TM-L500A Ticket
pracuje se širokou řadou typů papíru
a nabízí rychlý a flexibilní tisk vstupenek
a štítků.
Tiskárna Epson TM-L500A Ticket pomáhá
zkracovat fronty čekajících zákazníků díky
vysoké rychlosti tisku, která dosahuje až
250 mm/s, a zároveň umožňuje tisk na
širokou řadu typů papíru – včetně silných
médií pro velmi kvalitní textové i grafické
výstupy.

–– Možnost použití široké škály typů papíru
–– Prostřednictvím senzorů pro detekci
papíru vám umožňuje snadno přepínat
mezi jednotlivými typy médií
–– Nabízí tisk rychlostí až 250 mm/s – můžete
použít volitelný držák role nebo vložit
poskládaná média ze zadní strany

Jednoduché doplňování papíru.

Malé rozměry šetří prostor na prodejních
pultech a umožňují snadnou instalaci
v kioscích.

TM-C710
Epson TM-C710 je vysoce kvalitní
plnobarevná tiskárna vhodná pro
efektivní a cílené marketingové
kampaně. Díky plnobarevným
kupónovým kampaním vám přinese
zvýšení tržeb a podpoří věrnost
zákazníků. Když budete tisknout
barevné kupony na požádání
v okamžiku transakce, tiskárna
TM-C710 vám díky opravdu zacílené
propagaci a speciálním nabídkám
umožní lepší komunikaci se zákazníky.

–– Plnobarevné kupóny ve vysoké kvalitě
–– Velkoobjemový tisk kupónů
–– Rychlý a efektivní model – vytvoří 20cm
kupón za 2 vteřiny
–– Malé rozměry kvůli úspoře místa na
pokladně
–– Vysokokapacitní zásobníky spotřebují
inkoust do poslední kapky

Úžasná kvalita kupónů z tiskárny TMC710 z ní činí významný nástroj přímého
marketingu, který umožňuje efektivnější
komunikaci se zákazníky.

Zvyšte potenciál pro přilákání nových
zákazníků i návštěvnost prodejny pomocí
cílených propagačních kupónů.

DISPLEJE PRO ZÁKAZNÍKY

Jasná komunikace
Prostřednictvím této řady kompaktních, nastavitelných a spolehlivých displejů
společnosti Epson můžete zlepšit komunikaci se zákazníky. Naše displeje
nejsou určeny pouze k zobrazení ceny. Grafika ve vysokém rozlišení a až
8 řádků rolujícího textu přispívá k výraznému zviditelnění vašeho podnikání
a zvyšuje srozumitelnost informací.

DM-D110
Zjednodušte komunikaci a srozumitelnost při jednání se svými zákazníky pomocí
tohoto snadno čitelného displeje, který je ideálním řešením pro restaurace
a specializované prodejny. Mimořádnou flexibilitu zajišťuje možnost nastavení
výšky a přizpůsobení ovládacímu panelu. Rovněž podporuje dvě rozhraní
prostřednictvím sériového a USB připojení.
–– Displej s vysokorychlostním přenosem dat
–– Paměť flash a rozsáhlá tabulka písem
–– Volitelný panel a možnost nastavení výšky
–– K dispozici ve čtyřech barvách kvůli sladění s tiskárnou

DM-D210
Tento velký, širokoúhlý displej s vysokým rozlišením umožňuje srozumitelnou
komunikaci se zákazníkem. Displej je plně nastavitelný, což usnadňuje jeho
umístění s ohledem na uspořádání a prostor v prostředí, kde je používán. 20 sloupců
a 2 řádky pro zobrazení údajů zaručují snadnou čitelnost. Tento displej kromě toho
podporuje dvě rozhraní prostřednictvím sériového a USB připojení.
–– Flexibilní nastavení směrem nahoru, dolů, doprava i doleva
–– Paměť flash a rozsáhlá tabulka písem

DM-D30
S novým displejem DM-D30 zobrazíte všechno stylově. Je k dispozici ve stejné
barvě jako tiskárna TM-m30, na kterou se dá snadno postavit, takže zcela přirozeně
zapadne do vašeho prostředí POS. Je kompatibilní také s tiskárnou TM-T88VI.
–– Elegantní moderní vzhled
–– Více možností umístění

ŠEKOVÉ SKENERY
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Přesné skenování
Přesnost, výkonnost, spolehlivost, bezpečnost a snadné použití. Díky
všem těmto vlastnostem a inovativním technologiím tisku a skenování
je s šekovými skenery Epson zavádění elektronického snímání šeků
nesmírně jednoduché, a to jak pro prodejce, tak pro finanční společnosti.

TM-S9000MJ
Kombinace barevného skenování
a tisku potvrzení v jediném kompaktním
zařízení. Stanovuje nový standard
přesnosti díky účinnosti rozpoznání
čtečky MICR vyšší než 99,9 %,
automatickým opravám zkosení
a filtrování šumů na pozadí.

–– Zajišťuje oboustranné plnobarevné
skenování rychlostí až 200 dokumentů za
minutu
–– Disponuje velkou plochou pro tisk
potvrzení: tiskne až 16 řádků
–– Součástí je automatický podavač listů až
pro 100 dokumentů
–– Skenuje průkazy s fotografií
–– K dispozici v provedení s 1 nebo
2 výstupními přihrádkami, čtečkou MSR
a rozbočovačem USB
–– Podpora skenování TWAIN

TM-S1000

TM-S2000MJ

Je inovativní a zvyšuje spolehlivost důležitého skenování
v oblasti finančních a podnikových trhů. Využijte nejvyšší
přesnosti čtečky MICR na trhu se stolními skenery. Proces
skenování je rychlý, snadný a dosahuje špičkové kvality.

Kombinace funkcí oboustranného barevného skenování
a inkoustového tisku potvrzení v jediném kompaktním
zařízení pro efektivní zpracování šeků, poukázek
a samostatných listů.

–– Vysoká přesnost černobílého skenování i skenování ve stupních
šedi u šeků a dokumentů
–– Automatický podavač listů a 2 přihrádky

–– Zajišťuje oboustranné plnobarevné skenování rychlostí až
200 dokumentů za minutu
–– Disponuje velkou plochou pro tisk potvrzení: tiskne až 16 řádků
–– Disponuje automatickým podavačem listů až pro 100 dokumentů
–– Skenuje průkazy s fotografií
–– Podpora skenování TWAIN
–– Nabízí vysokou přesnost rozpoznávání čtečky MICR – více než
99,9 %
–– Nabízí výběr z 1 nebo 2 výstupních přihrádek
–– Obsahuje volitelnou čtečku MICR a rozbočovač USB
–– Možné i v provedení UV, které je k dispozici samostatně

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Zlepšete dojem zákazníků
Tvrdě jste pracovali na vytvoření své značky. Nastal čas udělat další krok. Přilákejte
pozornost zákazníků pomocí výrazných, jasně barevných a působivých propagačních
materiálů a služeb s přidanou hodnotou.
Osobité maloobchodní prostředí, které vyjadřuje vaši značku a jasně vás odlišuje na
trhu, představuje účinný způsob, jak oslovit zákazníky. Technologie společnosti Epson je
navržena tak, aby pomohla předat vaše poselství na všech úrovních. Od výkladních skříní až
k pokladně. Pozvedněte komunikaci se zákazníky na novou úroveň.

Řada SureColor

Řada WorkForce Pro

Získejte špičkové propagační materiály pomocí našich
tiskáren SureColor řady SC-T a SC-S. Vytvářejte velké
plakáty a grafiku s vysokým rozlišením, které podpoří vaši
podnikovou image a zvýší prodej.

Tiskárny pro formáty A4 a A3 řady Epson WorkForce Pro
nabízí nízké provozní náklady, vysokou rychlost tisku
a nenáročnou údržbu, takže zvyšují produktivitu. Vytiskněte
až 75 000 stran bez nutnosti výměny inkoustu pomocí tiskáren
WorkForce Pro RIPS, které se vyznačují nepřerušovaným
tiskem.

Na obrázku je model WF-5690DWF (A4).

Projektory určené k pevné instalaci

LabelWorks

Zaujměte zákazníky a oživte vizuální stránku vaší propagace
díky dynamické grafice a digitálním nápisům v prodejnách na
délku nebo na šířku.

Tato malá, ale výkonná příruční tiskárna štítků je ideální pro
správu zásob, identifikaci produktů, evidenci a jmenovky.
Dokáže tisknout dokonce i na saténové stuhy, které můžete
využít k obohacení osobního přístupu v prodejním místě.
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„Jsme přesvědčeni, že tato
řešení jsou kvalitní, a proto se
nebojíme zcela spoléhat na
produkty společnosti Epson.“

Epson CoverPlus

Stephan Bittner, spolumajitel restaurace Alitalia, Hamburk

Tato volitelná rozšiřující záruka vám nabídne více jistoty po
dobu tří let od data nákupu. Epson CoverPlus představuje
prodloužení a rozšíření standardní záruky na produkt.
Poskytuje doplňkové krytí v případě, že dojde k závadě na
zařízení. Balíčky s prodlouženou zárukou Epson CoverPlus
je zapotřebí koupit do 90 dnů od data koupě původního
produktu.

Firemní skenery

Barevné tiskárny štítků

Naše vysokorychlostní oboustranné skenery, listové
i archové, pomáhají zajišťovat ochranu důvěrných údajů –
umožňují vám skenovat dokumenty přímo do požadovaného
úložného systému a dokonce i do souborů PDF chráněných
heslem.

Poutavé barevné a vysoce kvalitní štítky a etikety, vytištěné
podle momentální potřeby, odliší vaše produkty od
konkurence. Ideálně se hodí pro speciální řady, produkty
soukromé značky, propagační akce a zboží ve výprodeji.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Název

Barva

Název

Barva

Kód produktu

Hlavní jednotka

ERC38B
ERC38BR

Černá
Černá/červená

C43S015374
C43S015376

TM-U220
TM-U230

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

Modrá
Zelená
Červená

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Černá

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Černá

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Černá

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Černá

C33S020411

TM-C100,
odstíny šedé

ERC32B

Černá

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

Trojbarevná

C33S020464

ColorWorks
C3400
TM-C610

ERC43B

Černá

C43S015461

TM-H6000IV,
tisk stvrzenek

SJIC20P(K)

Černá

C33S020490

ColorWorks
C3400BK

SJIC25P

Čtyřbarevná

C33S020591

TM-C710

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

Černá
Azurová
Purpurová
Žlutá
Sada pro
údržbu

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

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

Černá
Azurová
Purpurová
Žlutá
Sada pro
údržbu

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

EFC-01

Černá

SJIC18(K)

Černá

Kód produktu Hlavní jednotka

A43S020461

C33S020484

TM-S1000

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

SJIC6(K)

Černá

C33S020403

TM-J7100
TM-J7600

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

Černá
Azurová
Purpurová
Žlutá
Sada pro
údržbu

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

CERTIFIKOVANÁ MÉDIA

Název

Typ

Velikost

Hlavní jednotka

Role PE Matte Label

Papír pro inkoustový tisk štítků

Různé rozměry

Řada ColorWorks C3500/C3400/C7500

Role High Gloss Label

Papír pro inkoustový tisk štítků

Různé rozměry

Řada ColorWorks C3500/C3400/C7500G

Role Premium Matte Label

Papír pro inkoustový tisk štítků

Různé rozměry

Řada ColorWorks C3500/C3400/C7500

Premium Matte Ticket – role:

Papír pro inkoustový tisk štítků

80, 102 mm

Řada ColorWorks C3500/C3400

Epson ReStick – nekonečná role papíru

ReStick – termální papír

58, 80 mm

T88IV ReStick

Nekonečná role papíru Epson na kupóny

Papír pro inkoustový tisk kupónů

58 mm

C710/C610

BOPP Satin Gloss Label

Papír pro inkoustový tisk štítků

Různé rozměry

ColorWorks C7500/C7500G

BOPP High Gloss Label Roll

Papír pro inkoustový tisk štítků

Různé rozměry

ColorWorks C7500/C7500G

ROZHRANÍ
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Produkt

Typ

Kód

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

Připravte se na budoucnost s konceptem UIB
vyměnitelných rozhraní od společnosti Epson.
Informace o tom, které z našich tiskáren jsou tímto
konceptem již vybaveny, naleznete na stranách 34–38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232+DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALELNÍ

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

USB+HUB+DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB+DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

NAPÁJENÍ PŘES
USB

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

NAPÁJENÍ PŘES
USB

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB+RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB+RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C881008

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

Bezdrátová síť LAN

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Obrázek

Popis
UB-S01 = sériové, standard RS-232
UB-S09 = sériové do 115,2 kb/s, s portem DM-D
UB-P02II = obousměrné paralelní, vysokorychlostní
UB-U01III = USB 1.1, s rozbočovačem a portem DM-D
UB-U02III = USB 1.1, bez rozbočovače, s portem DM-D
UB-U03II = USB 1.1, bez rozbočovače, bez portu DM-D
UB-U04 = napájení přes USB, bez rozbočovače, bez portu DM-D

UB-U05 = vysokorychlostní USB, bez rozbočovače,
bez portu DM-D
UB-U06 = napájení přes vysokorychlostní USB, bez rozbočovače,
bez portu DM-D
UB-U19 = kombinace USB + RS-232 pro T88/T70
UB-U09 = kombinace USB + RS-232
UB-E04 = 10/100 BASE T ETHERNET
UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 (volitelný)
Epson PS-180 je spínaným zdrojem napájení. Snížením ztrát dokáže ušetřit
elektrickou energii a díky univerzálnímu napájecímu vstupu jej lze používat ve
většině běžných elektrických sítí na světě.
Vstup

Výstup

Konektor

100–240 V stř.

24 V stejn., 2,0 A

Napájecí konektor 3P

Bezpečnostní norma
UL
•

CSA
•

TUV
•

SPECIFIKACE TERMINÁLŮ POS
Inteligentní terminály

Tisk účtenek

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Přímý termální tisk v rozlišení
180 × 180 dpi

Přímý termální tisk v rozlišení
180 × 180 dpi

Přímý termální tisk 180 × 180 dpi
(režim kompatibility s 203 dpi)

Přímý termální tisk v rozlišení
180 × 180 dpi

Tisk dokladů

—

—

—

—

Tisk deníků

—

—

—

—

Tisk štítků

—

—

—

—

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Vyměnitelné rozhraní

—

—

—

—

Standardní rozhraní

USB ×6, RS-232, Ethernet, VGA,
zvuk (3,5 mm konektor mini-jack),
konektor Display Port

USB ×6, RS-232, Ethernet, VGA,
zvuk (3,5 mm konektor mini-jack),
konektor Display Port

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

USB ×4, RS-232, Ethernet, SD

IEEE802.11b/g/n
(hardwarový klíč)

IEEE802.11b/g/n
(hardwarový klíč)

K portu USB lze připojit
hardwarový klíč Wi-Fi.

IEEE802.11b/g/n

Připojení DM-D prostřednictvím
USB

Připojení DM-D prostřednictvím
USB

K portu USB lze připojit DM-D

Připojení DM-D prostřednictvím
USB

DKD konektor

Ano

Ano

Ano

Ano

Automatický ořezávač

Ano

Ano

Ano

Ano

Kopie

—

—

—

—

Páska Epson, inkoust
Epson, certifikovaný
papír společnosti
Epson

—

—

—

—

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

83

83

83

83

Šířka tisku / pokladní
doklad (mm)

72/52,5

72/—

72,25 / 50,8

72/—

Účtenka CPL (písmo
B/A)

56/42

56/42

56/42

56/42

Doklad CPL (písmo
B/A)

—

—

—

—

Rychlost tisku účtenek

300 mm/s

250 mm/s

350 mm/s

170 mm/s (54 řádků/s)

Rychlost tisku dokladu

—

—

—

—

145 × 279 × 183 (včetně krytu
kabelu)

172 × 290 × 114 (včetně krytu
kabelu)

145 × 195 × 148

125 × 195 × 144

Zdroj napájení

Přibalený napájecí adaptér
proudu T

Přibalený napájecí adaptér
proudu T

Součástí dodávky

Přibalený napájecí adaptér
proudu RA

Hmotnost v kg
(přibližně)

3,2

2,8

1,8

1,8

Černá, bílá

Černá, bílá

Černá, bílá

Černá

Příkazy XML z webových aplikací,
procesor Intel Atom, zabudovaný
systém Windows, technologie
POSReady, tisk v odstínech šedé

Příkazy XML z webových aplikací,
procesor Intel Atom, zabudovaný
systém Windows, technologie
POSReady, tisk v odstínech šedé

XML WebServer Direct Print,
podpora majáků, NFC, černobílý
tisk, funkce úspory papíru, včetně
58 mm oddělovače

Příkazy XML z webových aplikací,
ovládání zepředu, kryt odolný proti
polití

DM-D110 (speciální verze), USB
zařízení sítě Wlan OT-WL01

USB zařízení sítě Wlan OT-WL01

Součástí dodávky je 58 mm
oddělovač, externí bzučák
OT-BZ20, USB zařízení sítě
Wlan OT-WL01

Zadní kryt OT-CC70, USB zařízení
sítě Wlan OT-WL01

Tisk čárových kódů

Volitelná rozhraní

Konektor DM-D

Šířka role papíru
+/-0,5 mm
Průměr role papíru
(mm)

Rozměry Š × H × V
(mm)

Barva

Speciální funkce
a vlastnosti

Doplňky

SPECIFIKACE POS TISKÁREN
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Tiskárny účtenek

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Tisk účtenek

Přímý termální
tisk v rozlišení
180 × 180 dpi (režim
kompatibility s 203 dpi)

Přímý termální
tisk v rozlišení
180 × 180 dpi

Přímý termální
tisk v rozlišení
180 × 180 dpi

Přímý termální tisk
v rozlišení 203 × 203 dpi

9jehličková
tiskárna

Přímý termální tisk
v rozlišení 203 × 203 dpi

Tisk dokladů

—

—

—

—

—

—

Tisk deníků

—

—

—

—

Pouze model A

—

—

—

—

Tisk štítků
Tisk čárových kódů
Vyměnitelné rozhraní

Standardní rozhraní

—
Ano, vč.
dvourozměrného kódu
Ano
Ethernet, USB a UIB
nebo Ethernet, USB
a Bluetooth

Ano, vč.
Ano, vč.
dvourozměrného kódu dvourozměrného kódu
Ano

Ano

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

—

—

Ano, vč.
dvourozměrného kódu

—

Ano, vč.
dvourozměrného kódu

—

Ano

—

RS-232, USB, Ethernet

RS-232, IEEE1284

Ethernet a USB nebo
Ethernet, BT a USB

Volitelná rozhraní

K portu USB lze připojit
hardwarový klíč Wi-Fi

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

K portu USB lze připojit
hardwarový klíč Wi-Fi

Konektor DM-D

K portu USB lze připojit
DM-D

Pouze doplňkové
příslušenství pro
model UB-S09

Pouze doplňkové
příslušenství pro
model UB-S09

—

Pouze doplňkové
příslušenství pro
model UB-S09

K portu USB lze připojit
DM-D

DKD konektor

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Automatický ořezávač

Ano

Ano

Ano

Ano

Model A, B

Ano
—

Kopie

—

—

—

—

1 deník (pouze
model A)

Páska Epson, inkoust
Epson, certifikovaný
papír společnosti
Epson

—

—

—

—

ERC-38 černá
nebo černá/
červená

—

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

Šířka tisku / pokladní
doklad (mm)

72,25/50,8

72/52,5

72/—

72/52,5

63/57/47

72/52,5

Účtenka CPL (písmo
B/A)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

Doklad CPL (písmo
B/A)

—

—

—

—

—

Rychlost tisku účtenek

350 mm/s

300 mm/s

250 mm/s

200 mm/s

6,0 řádků/s
(30 znaků/řádek) /
4,7 řádků/s
(40 znaků/řádek)

Rychlost tisku dokladu

—

—

—

—

—
127 x 127 x 127

Šířka role papíru
+/-0,5 mm
Průměr role papíru
(mm)

Rozměry Š × H × V
(mm)
Zdroj napájení
Hmotnost v kg
(přibližně)
Barva

200 mm/s

145 × 195 × 148

145 × 195 × 148

125 × 194 × 144

140 × 199 × 146

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

Součástí dodávky

PS-180 přibalen,
volitelné příslušenství

PS-180 přibalen,
volitelné příslušenství

PS-180 přibalen

Napájecí adaptér
C přibalen

Součástí dodávky
1,3
Černá, bílá

1,6

1,6

1,7

1,7

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

Černá, bílá

ECW, EDG, černá, bílá

ECW, EDG, černá, bílá

EDG

ECW, EDG

Splňuje podmínky
programu
Splňuje podmínky
Deník na 2vrstvém
ENERGY STAR,
programu
Ovládání zepředu,
papíře (A), senzor
černobílý tisk,
ENERGY STAR, jednotka
kryt odolný proti polití,
blížícího se konce
funkce úspory
CD, oddělovač, kabel IF,
v některých zemích
(A a B), v některých
papíru, obsažen
držák na stěnu, funkce
dostupná fiskální verze
zemích dostupná
58 mm oddělovač,
pro úsporu papíru,
fiskální verze
v některých zemích
vertikální montáž
dostupná fiskální verze

Speciální funkce
a vlastnosti

Splňuje podmínky
programu
ENERGY STAR, funkce
Server Direct Print,
podpora majáků, NFC,
černobílý tisk, funkce
úspory papíru, včetně
58 mm oddělovače

Doplňky

Držák na stěnu WH-10, Držák na stěnu WH-10,
kryt PS OT-BX88VI
kryt PS OT-BX88V,
externí bzučák
externí bzučák
OT-BZ20
OT-BZ20

Zadní kryt OT-CC70,
k dispozici model
s bzučákem

Externí bzučák
OT-BZ20

Držák na stěnu
WH-10
(pouze B/D)

Splňuje podmínky
programu
ENERGY STAR,
výměnné kryty pro
vodorovnou nebo
svislou polohu,
NFC, funkce úspory
papíru, včetně 58 mm
oddělovače
Držák na stěnu WH-30,
stojan pro tablet, kryt
konektoru OT-CC30

SPECIFIKACE POS TISKÁREN A TISKÁREN DOKLADŮ
Tiskárny účtenek a dokladů

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Tisk účtenek

9jehličková tiskárna

Přímý termální tisk v rozlišení
180 × 180 dpi

Přímý termální tisk v rozlišení
180 × 180 dpi

9jehličková tiskárna

Tisk dokladů

9jehličková tiskárna

9jehličková tiskárna

9jehličková tiskárna

9jehličková tiskárna

Tisk deníků

9jehličková tiskárna

—

—

9jehličková tiskárna

Tisk štítků

—

—

—

—

Tisk čárových kódů

—

Ano

Ano, vč. dvourozměrného kódu

—

Vyměnitelné rozhraní

—

Ano

Ano

Ano

Standardní rozhraní

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

Sériový model: Ano

Sériový model: Ano

Sériový model: Ano

Sériový model: Ano

DKD konektor

Ano

Ano

Ano

Ano

Automatický ořezávač

Ano

Ano

Ano

Ano (tovární volba)

1 originál + 4 kopie

1 originál + 4 kopie

1 originál + 3 kopie

1 originál + 3 kopie

ERC-31 černá

ERC-31 černá

ERC-32 černá, (ERC-43 černá pro tisk
potvrzení)

ERC-32 černá

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

83

83

83

83 (jednovrstvý až do 89)

Šířka tisku / pokladní
doklad (mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

Účtenka CPL
(písmo B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

Doklad CPL (písmo B/A)

88/66

88/66

60 / 45 (EP: 40)

60/45

Rychlost tisku účtenek

311 / 233 znaků za sekundu

120 mm/s (37,7 řádků/s)

300 mm/s

5,14 řádků/s

Rychlost tisku dokladu

311 / 233 znaků za sekundu

311 / 233 znaků za sekundu

5,7 řádků/s

5,14 řádků/s

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201
(vč. rozšiřující desky)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

PS-180 přibalen, volitelné
příslušenství

PS-180 přibalen, volitelné
příslušenství

PS-180 přibalen, volitelné
příslušenství

PS-180 přibalen, volitelné
příslušenství

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Potvrzení, v některých zemích
dostupná fiskální verze

Tyč se zákaznickým displejem,
v některých zemích dostupná
fiskální verze

Splňuje podmínky programu
ENERGY STAR, černobílý tisk,
funkce úspory papíru, vítěz ocenění
IF Design Award 2012

Deník na dvouvrstvý papír, 8řádkové
potvrzení

Zámek deníku

Rozšiřující deska

MICR, stvrzenka, potvrzení, zavaděč
papíru PG-58II, příslušenství
TA-6000II, příslušenství DRP‑6000 DM

—

Volitelná rozhraní

Konektor DM-D

Kopie
Páska Epson, inkoust
Epson, certifikovaný
papír společnosti Epson
Šířka role papíru
+/-0,5 mm
Průměr role papíru (mm)

Rozměry Š × H × V (mm)

Zdroj napájení
Hmotnost v kg (přibližně)
Barva

Speciální funkce
a vlastnosti

Doplňky

SPECIFIKACE TISKÁREN DOKLADŮ A FISKÁLNÍCH POS TISKÁREN
Tiskárny dokladů

35

Tiskárny fiskálních účtenek

Řada TM-T800 Řada
TM-T900

TM-U295

TM-U590

Tisk účtenek

—

—

Tisk dokladů

7jehličková tiskárna

9jehličková tiskárna

—

—

—

Tisk deníků

—

—

—

—

—

Tisk štítků

—

—

—

—

—

Tisk čárových kódů

—

—

Ano, vč. dvourozměrného
kódu

Ano, vč. dvourozměrného
kódu

Ano, vč. dvourozměrného
kódu

Vyměnitelné rozhraní

—

Ano

—

není k dispozici

Ano

Standardní rozhraní

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (obě řady),
Ethernet

není k dispozici

RS-232, USB

Volitelná rozhraní

—

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

—

není k dispozici

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

Konektor DM-D

—

Sériový model: Ano

Ano

není k dispozici

—

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

—

—

Ano

Ano

Ano

1 originál + 2 kopie

1 originál + 4 kopie

—

—

—

Páska Epson, inkoust
Epson, certifikovaný papír
společnosti Epson

ERC-27 černá

ERC-31 černá

—

—

—

Šířka role papíru +/-0,5 mm

—

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Průměr role papíru (mm)

—

—

83

83

83

Šířka tisku / pokladní doklad
(mm)

65

135

72,1/52,6

72,1/52,6

72

Účtenka CPL (písmo B/A)

—

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

Doklad CPL (písmo B/A)

42/35

88/66

—

—

—

Rychlost tisku účtenek

—

—

150 mm/s / 260 mm/s

150 mm/s

220 mm/s

Rychlost tisku dokladu

2,1 řádků/s

311 / 233 znaků za
sekundu

—

–

—

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

PS-180 přibalen,
volitelné příslušenství

PS-180 přibalen,
volitelné příslušenství

Přibalený napájecí adaptér
proudu

PS-180

PS-180 (standardně)

1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Plochý skener, tisk ve
4 směrech

Plochý

K dispozici pouze v zemích
s odpovídajícími zákony
o registračních pokladnách
prostřednictvím společnosti
Epson či jejích místních
partnerů

K dispozici pouze v zemích
s odpovídajícími zákony
o registračních pokladnách
prostřednictvím místních
partnerů

K dispozici pouze v zemích
s odpovídajícími zákony
o registračních pokladnách
prostřednictvím společnosti
Epson či jejích místních
partnerů

—

Rozšiřující deska

Kryt konektoru, oddělovač
papíru PG-800

—

Držák na stěnu WH-10, kryt
PS OT-BX88V

DKD konektor
Automatický ořezávač
Kopie

Rozměry Š × H × V (mm)

Zdroj napájení
Hmotnost v kg (přibližně)
Barva

Speciální funkce a vlastnosti

Doplňky

TM-T810F

TM-T86FII

Přímý termální tisk v rozlišení Přímý termální tisk v rozlišení Přímý termální tisk v rozlišení
203 × 203 dpi
203 × 203 dpi
180 × 180 dpi

SPECIFIKACE PŘENOSNÝCH TISKÁREN ÚČTENEK A ŠTÍTKŮ
Přenosné tiskárny účtenek

Přenosná tiskárna štítků

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Tisk účtenek

Přímý termální tisk v rozlišení
203 × 203 dpi

Přímý termální tisk v rozlišení
203 × 203 dpi

Přímý termální tisk v rozlišení
203 × 203 dpi

Přímý termální tisk v rozlišení
203 × 203 dpi

Tisk dokladů

—

—

—

—

Tisk deníků

—

—

—

—

Tisk štítků

—

Ano, nekonečná

—

Ano, nekonečné + řezané štítky

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Ano, vč. dvourozměrného kódu

Tisk čárových kódů
Vyměnitelné rozhraní

—

—

—

—

Standardní rozhraní

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

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

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

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

Volitelná rozhraní

—

—

—

—

Konektor DM-D

—

—

—

—

DKD konektor

—

—

—

—

Automatický ořezávač

—

Ano

Ano (tovární volba)

—

Kopie

—

—

—

—

Páska Epson, inkoust
Epson, certifikovaný papír
společnosti Epson

—

—

—

—

Šířka role papíru +/-0,5 mm

57,5

59,5 nebo 57,5

79,5

59,5 nebo 57,5

Průměr role papíru (mm)

40,4

51

51

51

48

54 nebo 52,5

72 nebo 68,3

54 nebo 52,5

Účtenka CPL (písmo B/A)

42/32

54/43/36 nebo 52/42/35

64 / 48 nebo 60 / 42

54/43/36 nebo 52/42/35

Doklad CPL (písmo B/A)

—

—

—

—

Rychlost tisku účtenek

100 mm/s

100 mm/s 80 mm/s (štítek)

100 mm/s

80 mm/s (štítek)

Rychlost tisku dokladu

—

—

—

—

79 × 119,8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 mm × 103 mm × 159 mm

Nabíječka pro jednu tiskárnu
s napájecím adaptérem C
přibalena, OT-MC20 (volitelně)

PS-11 přibalen, OT-CH60II
(volitelně)

PS-11 přibalen, OT-CH60II
(volitelně)

PS-11 přibalen, OT-CH60II
(volitelně)

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

0,630 vč. baterie

0,5

0,613 vč. baterie

Černá

Černá

Černá

Černá

ePOS SDK, čidlo pro detekci
Speciální funkce a vlastnosti černých značek, funkce NFC, režim
SimpleAP

ePOS SDK, spona pro připnutí
k opasku, bzučák, lithiumiontová baterie 2 000 mAh,
automatický ořezávač

ePOS SDK, spona pro připnutí
k opasku, bzučák, lithium-iontová
baterie 2 000 mAh

ePOS SDK, spona pro připnutí
k opasku, bzučák, lithiumiontová baterie 2 000 mAh,
automatický ořezávač

Kolébková nabíječka OT-MC20
pro více zařízení, oddělovač baterií
OT-BS20, baterie OT-BY20, měkké
pouzdro OT-PC20

Nabíječka OT-CH60II pro více
zařízení, baterie OT-BY60II

Nabíječka OT-CH60II pro více
zařízení, baterie OT-BY60II

Zdroj napájení PS-11, nabíječka
OT-CH60II pro více zařízení, baterie
OT-BY60II

Šířka tisku / pokladní doklad
(mm)

Rozměry Š × H × V (mm)
Zdroj napájení
Hmotnost v kg (přibližně)
Barva

Doplňky

SPECIFIKACE TISKÁREN ŠTÍTKŮ
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Tiskárny štítků

TM-T88IV ReStick

TM-L90 Liner-free

TM-L90 a TM-L90
Peeler

Tisk účtenek

Přímý termální tisk
v rozlišení
203 × 203 dpi

Přímý termální tisk
v rozlišení
203 × 203 dpi

Tisk dokladů

—

—

Tisk deníků

—

ColorWorks C7500/
C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C3400

Přímý termální tisk
v rozlišení
203 × 203 dpi

Inkoustový tisk,
720 × 360 dpi

Inkoustový tisk,
720 × 360 dpi

Inkoustová tiskárna
s rozlišením
600 × 1200 dpi

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ano

Ano

Ano

Tisk štítků

Samolepicí štítky

Štítky NCR bez
podkladové vrstvy

Přímý termální tisk
v rozlišení
203 × 203 dpi

Tisk čárových kódů

Ano, vč.
dvourozměrného
kódu

Ano, vč.
dvourozměrného
kódu

Ano, vč.
dvourozměrného
kódu

Ano, vč.
dvourozměrného
kódu

Ano, vč.
dvourozměrného
kódu

Ano, vč.
dvourozměrného
kódu

Ano

Ano

Ano

—

—

—

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

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

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

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

—

—

—

Pouze doplňkové
příslušenství pro
model UB-S09

Pouze doplňkové
příslušenství pro
model UB-S09

Pouze doplňkové
příslušenství pro
model UB-S09

—

—

—

DKD konektor

Ano

Ano

Ano

—

—

—

Automatický ořezávač

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

—

—

—

—

—

—

Tříbarevná kazeta
SJIC15P, zásobník
černého inkoustu
SJIC20P(K),
certifikovaná média
společnosti Epson

Zásobníky inkoustu
SJIC26P inkoust
DURABrite (C, M,
Y, K), certifikovaná
média společnosti
Epson

Vyměnitelné rozhraní
Standardní rozhraní
Volitelná rozhraní

Konektor DM-D

Kopie

Certifikovaná média
společnosti Epson

—

—

Zásobníky inkoustu
SJIC22P, inkoust
DURABrite (C, M,
Y, K), certifikovaná
média společnosti
Epson

79,5/57,5

79,5/40

79,5 / 69,5 až 37,5

30–112

30–112

50-112

83

102

90

101,6 nebo skládaný
papír

102

203,2 nebo skládaný
papír

Šířka tisku / pokladní
doklad (mm)

72/52,5

72 nebo 35

72

104

104

108

Účtenka CPL (písmo
B/A)

57 / 44 nebo 46 / 42

64 /48 (79,5 mm)

64 /48 (79,5 mm)

Žádná vnitřní písma

Žádná vnitřní písma

Žádná vnitřní písma

Doklad CPL (písmo
B/A)

—

—

—

—

—

—

Rychlost tisku účtenek

177 mm/s, 150 mm/s
samolepicí

170 mm/s, 90 mm/s
bez podkladové
vrstvy

150 mm/s (47 řádků/s)

103 mm/s

92 mm/s

300 mm/s

Rychlost tisku dokladu

—

—

—

—

—

—

Rozměry Š × H × V
(mm)

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261-308

255 × 275 × 261

392 × 598 × 395

Zdroj napájení

PS-180 přibalen

PS-180 přibalen

PS-180 přibalen,
volitelné příslušenství

PS-180 přibalen

Integrované PS-180

Napájecí kabel přiložen

Hmotnost v kg
(přibližně)

1,8

1,9

1,9

12

10
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ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG Peeler
pouze v EDG

—

ECW

EDG

Dvoubarevný tisk,
vertikální a horizontální
montáž, obsažen
oddělovač

Plnobarevný tisk
(standardně),
zásobník vysunutí
papíru je součástí
dodávky, vkládání
složeného papíru

Plnobarevný tisk
(standardně), černobílý
tisk (model BK),
obsažen zásobník
vysunutí papíru, vítěz
ocenění IF Design
Award 2010

Sada příkazů
ESC/Label

Páska Epson, inkoust
Epson, certifikovaný
papír společnosti
Epson
Šířka role papíru
+/-0,5 mm
Průměr role papíru
(mm)

Barva

Speciální funkce
a vlastnosti

Doplňky

Splňuje podmínky
programu
Pro roli samolepicího
ENERGY STAR, pro
papíru nebo standardní
papír bez podkladové
termální papír, detekce
vrstvy NCR, detekce
černých značek
černých značek,
detekce šířky papíru
Držák na stěnu
WH-10, kryt PS
OT-BX88, vnitřní
bzučák, certifikovaná
média společnosti
Epson

Držák na stěnu
WH-10

Držák na stěnu WH-10,
vnitřní bzučák

Sada pro údržbu
CD se softwarem
SJMB3500,
Nicelabel, certifikovaná
certifikovaná média
média společnosti
společnosti Epson,
Epson
software NiceLabel SE

TU-RC7508: Navíjecí
zařízení

SPECIFIKACE TISKÁREN ŠTÍTKŮ A VSTUPENEK A ŠEKOVÝCH SKENERŮ

Tiskárna vstupenek

Tiskárna kuponů

Šekové skenery

TM-L500A Ticket

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Tisk účtenek

Přímý termální tisk
v rozlišení 203 × 203 dpi

Inkoustový tisk max.
720 × 360 dpi

Přímý termální tisk v
rozlišení 180 × 180 dpi

–

–

Tisk dokladů

—

—

–

–

–

Tisk deníků

—

—

–

–

–

Tisk štítků

Přímý termální tisk
v rozlišení 203 × 203 dpi

—

–

–

–

Ano, vč. dvourozměrného
kódu

–

–

–

–

–

Tisk čárových kódů

Ano, vč. dvourozměrného Ano, vč. dvourozměrného kódu
kódu
(ovladač)

Vyměnitelné rozhraní

—

—

Standardní rozhraní

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

–

Konektor USB se dvěma
porty

Volitelná rozhraní

—

—

Konektor USB se dvěma
porty

Konektor DM-D

—

—

–

–

–

DKD konektor

—

—

–

–

–

Ano

Ano

–

–

–

Kopie

—

—

–

–

–

Páska Epson, inkoust
Epson, certifikovaný
papír společnosti
Epson

—

Čtyřbarevná inkoustová kazeta
SJIC25P, pigmentový inkoust
CMYK, certifikovaná média
společnosti Epson

Černá inkoustová kazeta
SJIC18(K) (pro tisk
stvrzenek)

Frankovací kazeta (pro tisk
stvrzenek)

Černá inkoustová kazeta
SJIC18(K) (pro tisk
stvrzenek)

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

184,1 nebo skládaný papír

90

83

–

–

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

Účtenka CPL
(písmo B/A)

57/44

Žádná vnitřní písma

56/42

–

–

Doklad CPL
(písmo B/A)

—

—

–

–

–

Rychlost tisku účtenek

250 mm/s

130 mm/s při rozlišení
180 × 360 dpi

300 mm/s

–

–

Rychlost tisku dokladu

—

—

–

–

–

Rozměry Š × H × V
(mm)

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(s držákem role)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409,8 × 177
(1 přihrádka)
275 × 409,8 × 177
(2 přihrádky)

355 × 176 × 160

142 × 409,8 × 177
(1 přihrádka)
167 × 409,8 × 177
(2 přihrádky)

Zdroj napájení

PS-180 přibalen

Přibalen Napájecí adaptér K
přibalen

Hmotnost v kg
(přibližně)

2,8 (4,6 s držákem role)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Splňuje podmínky programu
ENERGY STAR, plnobarevný
tisk, ovládání zepředu

Automatický podavač
dokumentů na 100 listů,
shromažďování dat pomocí
technologie MICR, barevné
skenování s rozlišením
600 dpi

Automatický podavač
dokumentů na 100 listů,
shromažďování dat pomocí
technologie MICR, rychlost
skenování 60 dokumentů
za minutu, dvě výstupní
přihrádky, skenování ve
stupních šedé/černobíle

Automatický podavač
dokumentů na 100 listů,
shromažďování dat pomocí
technologie MICR, barevné
skenování s rozlišením
600 dpi

Role papíru C33S045267,
certifikovaná média
společnosti Epson

Rychlost skenování 110
nebo 200 dokumentů za
minutu, jedna nebo dvě
výstupní přihrádky, snímač
magnetických proužků
(MSR), rozbočovač se
dvěma porty USB

–

Rychlost skenování 110
nebo 200 dokumentů za
minutu, jedna nebo dvě
výstupní přihrádky, snímač
magnetických proužků
(MSR), rozbočovač se
dvěma porty USB

Automatický ořezávač

Šířka role papíru
+/-0,5 mm
Průměr role papíru
(mm)
Šířka tisku / pokladní
doklad (mm)

Barevný

Speciální funkce
a vlastnosti

Doplňky

Splňuje podmínky
programu ENERGY STAR,
podávání papíru v rolích
a skládaného papíru,
detekce černých značek,
vítěz ocenění IF Design
Award 2012

Držák role SU-RPL500

Přibalen Napájecí adaptér J Přibalen Napájecí adaptér C Přibalen Napájecí adaptér J
přibalen
přibalen
přibalen
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Úsporou energie snižujete své
náklady
Víme, že celkové náklady na vlastnictví, spolehlivost a ochrana životního prostředí jsou prioritou pro mnoho
našich klientů, kteří chtějí pracovat důmyslněji a kteří chtějí zjednodušit pokladní operace a zajistit, aby se jejich
zákazníci vraceli zpět. Již více než 40 let úzce spolupracujeme s maloobchodníky, abychom pochopili, co je
pro prodejní místa důležité, ale naše inovace a naše aktivity sahají mnohem dál. Nyní pracujeme na tom, aby se
tiskárny Epson určené pro maloobchod a pohostinství staly nejekologičtějšími na této planetě.

Snížení spotřeby energie

Nižší spotřeba papíru

-85 % -30 %
Díky tomu mají maloobchodníci
nižší náklady a zároveň se
zlepšuje jejich ekologický profil.

Nejnovější pokladní tiskárny
Epson jsou vybaveny funkcemi
zkrácení horního okraje
a automatické úspory papíru.

Pomocí našeho
kalkulátoru spotřeby
energie na adrese
www.epson.cz/ecopos
se přesvědčíte, kolik
můžete ušetřit.
Menší uhlíková stopa

-22 %
Naše tiskárny pro maloobchod
mají po celý životní cyklus
nejmenší uhlíkovou stopu.

Čas na změnu
Přejděte na inkoustový tisk
a zjistěte, o kolik menší bude
váš dopad na životní prostředí:
www.epson.cz/eco-saving

PŘEDNÍ EVROPSKÝ
VÝROBCE POKLADNÍCH
TISKÁREN*
*Podle hodnocení podílu společnosti Epson na západoevropském trhu sřešeními POS za
kalendářní rok 2015 provedeného společností IDC se dominantní podíl společnosti Epson
na tomto trhu podle hodnoty zvýšil z38 na 39%.

1. Údaje ze zprávy Fashion Retail časopisu RetailWeek z roku 2015
A2675_Retail_Hospitality_Brochure_1CS_01/17

*Celosvětový objem prodeje, IDC.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované
ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc., a všechny tyto známky používá společnost Epson Europe na základě licence. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
Některé produkty nejsou ve všech zemích dostupné. Pokud máte zájem o další informace, obraťte se prosím na místního zástupce společnosti Epson nebo navštivte webovou
stránku www.epson.cz.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha-Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

