EPSON TM-P80
POS RENDSZER
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EPSON TM-P80
TERMÉK ISMERTETŐ
Epson TM-P80 gyors és hatékony munkavégzés
Az általunk forgalmazott eszközök egyik legnagyobb erénye a gyorsaság. Az Epson TM-P80 blokk nyomtató sebessége
lehetővé teszi azt, hogy végre soha többé ne álljon egyetlen nyugta miatt hatalmas sor az ön üzletében sem! Epson TMP80 segítségével bármelyik vállalkozás magasabb szintre emelheti szolgáltatásai minőségét és az üzleti értékesítés
folyamatát. Gyors nyomtatási sebességük, magas megbízhatóságuk és a gazdaságos működésük együttes erővel
garantálja a zavartalan munkát és járul hozzá a produktivitás növeléséhez.

Epson technológia, a magas fokú kompatibilitásért
Ha Epson blokk nyomtatóink közül választ, többé az operációs rendszer kompatibilitási problémái miatt sem kell
aggódnia! A webáruházunkban kapható eszközök a Windows, valamint az Android rendszerrel üzemelő POSrendszerekkel egyaránt gond nélkül használhatók.
Az Epson TM-P80 blokk nyomtató olyan eszköz, mely elengedhetetlen kiskereskedelmi és speciális üzletek,
vendéglátóhelyek, valamint élelmiszerboltok számára. Éppen ezért mindig érdemes belőle a piacon fellelhető, legjobb
minőséget választani. Termékportfoliónkban éppen ezért kizárólag a legmegbízhatóbb Epson eszközöket találhatja meg!
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EPSON TM-P80
TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ
Egyéb tulajdonságok
Akkumlátor
Eszköz súlya
Papírvég szenzor
Szín
Vágó (szöveges leírás)

0,51
Igen
Fekete

Operációs rendszer
Android
IOS és macOS
Linux/Unix
Windows

Igen
Igen
Igen
Igen

Interfész
Bluetooth
USB - Univerzális port

Igen
Igen

Extra opció
Csomagan 57/80 mm konverter
Fedél nyitás szenzor
Gyors nyomtatás
Papírvég közeli szenzor

Igen
Igen
Igen
Igen

Nyomtatási mód
Direkt termál alapanyag
Felbontás

Igen
200

Garanciális adatok
Garancia
Garancia akkumulátorra
Garancia nyomtatófej

12
12
12

Kijelző
Kijelző megjegyzés
Kijelző típusa

2 gomb, ikonos kijelző
Nincs

Címke paraméterek
Max. kellékanyag szélesség
Max. vastagság
Max. nyomtatási sebesség
Max. nyomtatási szélesség
Min. kellékanyag szélesség

80
0,50
72
80
10
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Méret
Nyomtató magasság
Nyomtató mélység
Nyomtató szélesség

110
64
140

Tekercs átmérő
Tekercsátmérő

51
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EPSON TM-P80
TERMÉK CSOMAGOK
C31CD70121

C31CD70321

C31CD70321A0

C31CD70652

C31CD70752

Epson TM-P80 blokk nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi),
max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm,
max tekercs átmérő: 51mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s,
USB (mini-USB), Wi-Fi (802.11b/g/n), NFC, ePOS, csomagban:
kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor,
blokk szalag
Epson TM-P80 blokk nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi),
max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm,
max tekercs átmérő: 51mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s,
USB (mini-USB), Wi-Fi (802.11b/g/n), NFC, ePOS, csomagban:
címkevágó, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU), öv
csipesz, akkumulátor, blokk szalag
Epson TM-P80 blokk nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi),
max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm,
max tekercs átmérő: 51mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s,
USB (mini-USB), Wi-Fi (802.11b/g/n), NFC, ePOS, csomagban:
címkevágó, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (UK), öv
csipesz, akkumulátor, blokk szalag
Epson TM-P80 blokk nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi),
max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm,
max tekercs átmérő: 51mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s,
USB (mini-USB), Bluetooth (iOS), NFC, ePOS, csomagban: kábel
(USB), tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, blokk
szalag
Epson TM-P80 blokk nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi),
max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm,
max tekercs átmérő: 51mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s,
USB (mini-USB), Bluetooth (iOS), NFC, ePOS, csomagban:
címkevágó, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU), öv
csipesz, akkumulátor, blokk szalag
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