
Epson TM-C710
FIŞĂ TEHNICĂ

Epson TM-C710 vă permite să vă sporiţi veniturile şi să atrageţi 
loialitatea clienţilor prin intermediul campaniilor cu cupoane complet 
color. Prin imprimarea de cupoane color la cerere, în momentul 
tranzacţiei, TM-C710 vă permite să ajungeţi mai uşor la clienţii 
dumneavoastră cu promoţii specifice şi oferte speciale.

Calitatea extraordinară a cupoanelor produse fac din TM-C710 un instrument puternic 
de marketing direct, pentru o comunicare mai eficientă cu clienţii. Aceasta poate 
include evenimente speciale, campanii promoţionale viitoare, beneficii pentru 
programe de loialitate şi vânzări VIP, sporind, astfel, posibilitatea de a atrage clienţi noi 
şi de a genera mai mult trafic în magazine.

Culorile de imprimare de înaltă calitate ale modelului TM-C710 diferenţiază cu uşurinţă 
cupoanele de chitanţe. Prin maximizarea vizibilităţii promoţiilor, ratele de amortizare 
ale cupoanelor cresc, stimulând repetarea activităţii comerciale şi dezvoltând loialitatea 
clienţilor. Imprimarea la cerere vă permite, de asemenea, să alegeţi ofertele speciale, 
promoţiile sau mesajele în funcţie de fiecare client, pentru o abordare complet 
personalizată.

Toate acestea se pot obţine prin intermediul TM-C710 – o imprimantă color pentru 
cupoane cu un design compact, perfect pentru o instalare simplă în punctul de plată. 

Pentru servirea rapidă a clienţilor, TM-C710 imprimă un cupon cu o dimensiune medie 
de 20 cm în aproximativ două secunde, accelerând şi fluidizând procesul de 
tranzacţionare. De asemenea, la fel ca în cazul tuturor imprimantelor POS Epson, este 
simplu şi uşor de utilizat, permiţând operatorilor de plăţi să înlocuiască cerneala şi 
hârtia în doar câteva secunde. 

Imprimanta este, de asemenea, economică - cartuşele de mare capacitate produc un 
volum ridicat de cupoane, în timp ce sistemul „de gestionare inteligentă a cartuşelor” 
se asigură că fiecare picătură de cerneală este utilizată, menţinând un cost total de 
proprietate scăzut. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Printuri complet color
Îmbunătăţiţi vizibilitatea şi rata de amortizare
Imprimare la cerere
Promoţii şi oferte specifice
Economică
Imprimare de volume ridicate de cupoane
Rapidă şi eficientă
Cupoane de înaltă calitate în câteva secunde
Design compact
Economisiţi spaţiu în punctele de plată



Epson TM-C710

SPECIFICAŢII PRODUS

INTERFEŢE
Conexiuni USB Hi-Speed - compatibilitate cu specificaţia USB 2.0, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-

T)

PUTERE
Sursă internă de alimentare PS-180

GENERAL
Dimensiuni produs 140 x 210 x 222 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 5,2 kg
Color Epson Dark Gray
Instalaţie Orizontal
Umiditate a aerului Funcţionare 20% - 80%, Depozitare 5% - 85%
Temperatură Funcţionare 10° C - 35° C, Depozitare -20° C - 60° C

FONTURI ŞI STILURI
Semn tipografic Grafic, Cod de bare
Viteză de imprimare 130 mm/sec

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C31CA91021

Cod de bare 8715946531618

Dimensiuni ambalaje individuale 400 x 285 x 340 mm

Greutate cutie 6,8 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine China

Mărime palet 128 Bucăţi (16 x 8)

VOLUM DE LIVRAT

Cartuş de cerneală
Aparat principal
Cablu PS-180 & AC
Hârtie în rolă
Manual de utilizare

CONSUMABILE

Epson SJIC25P cartridge for TM-C710
 C33S020591

Epson coupon paper roll for TM-C610, 58mm x 70m
 C33S045267

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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