
Imprimantă mobilă pentru
chitanţe TM-P20

FIŞĂ TEHNICĂ

O soluţie compactă şi uşoară pentru cei care au nevoie de imprimare 
rapidă de chitanţe şi tichete.

Imprimare portabilă fiabilă de la producătorul nr. 1 în Europa de imprimante POS1. TM-
P20 este cea mai mică şi mai uşoară imprimantă pentru chitanţe oferită de noi, ideală 
pentru personalul retail, angajaţii HoReCa, eliberarea de tichete la bord şi pentru toţi 
cei care au nevoie de imprimarea rapidă de chitanţe.

Foarte uşoară şi compactă
TM-P20 are sub jumătate din dimensiunile2 celorlalte modele de doi inci oferite de noi 
şi este cu aproximativ două treimi mai uşoară decât acestea3. Beneficiază de viteze 
mari de imprimare (până la 100 mm/s) şi o durată de viaţă a acumulatorului de până la 
opt ore, ceea ce o face ideală pentru personalul retail care lucrează în magazin, 
angajaţii restaurantelor care servesc la mese şi pentru producerea de tichete în 
autobuze şi trenuri. Dispozitivul este, de asemenea, echipat cu o clemă pentru curea 
destinată transportului fără utilizarea mâinilor.

Conectivitate fără probleme
Tehnologia noastră inteligentă ePOS poate controla imprimantele TM direct prin 
intermediul browserelor de internet sau în mod nativ pe numeroase dispozitive 
inteligente. Funcţionalitatea de comunicare în câmpul din jur (NFC) permite 
telefoanelor mobile şi/sau tabletelor să fie conectate cu uşurinţă cu imprimanta. 
Conectarea prin coduri de bare este, de asemenea, disponibilă pentru dispozitivele 
non-NFC pentru a uşura şi accelera manipularea.

Robustă
Ştim cât de frustrante pot fi întârzierile. Prin urmare, TM-P20 este oferită cu 
numeroase caracteristici pentru asigurarea unei funcţionări continue. Pentru a contribui 
la protejarea împotriva micilor accidente, dispozitivul rezistă la căderi de la 150 cm şi, 
în combinaţie cu geanta opţională, este certificată IP-54 pentru rezistenţă împotriva 
şocurilor şi apei.

Uşor de utilizat
Operarea simplă şi intuitivă şi indicatoarele cu lumini LED simplifică utilizarea 
imprimantei. Hârtia poate fi schimbată rapid, chiar şi din mers, datorită modalităţii 
rapide de alimentare.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Uşoară şi compactă
Ideală pentru imprimarea portabilă de 
chitanţe şi tichete
ePOS print
Permite imprimarea de pe orice dispozitiv 
mobil fără instalarea de drivere
Durată lungă de viaţă a acumulatorului
Până la 8 ore de utilizare continuă. 
(Încărcător inclus)
Conectare prin NFC şi coduri de bare
Conectaţi cu uşurinţă telefoane mobile sau 
tablete cu imprimanta
Viteze mari de imprimare
Până la 100 mm/s, pentru imprimare de 
chitanţe şi tranzacţii rapide



SPECIFICAŢII PRODUS
Viteză de imprimare 100 mm/sec

FONTURI ŞI STILURI
Viteză de imprimare Recept 100 mm/sec
Viteză de imprimare 100 mm/sec

INTERFEŢE
Conexiuni USB 2.0 tip Mini-B, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opţional), Bluetooth (opţional)

PUTERE
Sursă internă de alimentare Adaptor de c.a., C, Cradle, AC cable
Durata de viaţă a 
acumulatorului

WiFi 9 Ore, WiFi (Energy saving mode) 16 Ore, Bluetooth 26 Ore

GENERAL
Dimensiuni produs 79 x 120 x 44 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 0,23 kg
Color Negru (EBCK)
Nivel de zgomot Funcţionare: 52,9 dB (A)

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

Dimensiuni ambalaje individuale 240 x 198 x 145 mm

Greutate cutie 1,48 kg

Mărime palet 216 Bucăţi (36 x 6)

Imprimantă mobilă pentru chitanţe
TM-P20

VOLUM DE LIVRAT

Alimentator, C
Clemă pentru curea
Suport
Aparat principal
Hârtie în rolă
Cablu USB
Certificat de garanţie
Cablu c.a.
Acumulator (OT-BY20)
Instrucţiuni de folosire (CD)

ACCESORII OPŢIONALE

Epson OT-BY20 (093): Li-Ion Battery for TM-P20
C32C831093
OT-PC20 (000): Padded Case for TM-P20
C32C881000
Epson OT-SC20 (002): Single Printer Charger for TM-P20
C32C881002
Epson OT-BS20 (001): Battery Spacer for OT-BY20
C32C881001
Epson OT-MC20 (005): Multi Printer Charger for TM-P20
C32C881005

1.  - Futuresource consulting, 2010
2.  – Sub jumătate din dimensiune se calculează după cum
urmează: TM-P20: 413 cm3 / P60II: 1.065 cm3, adică 39 % din
volumul P60II
3.  – Aproximativ o treime din greutate este calculată după
cum urmează:  TM-P20: 228 g / P60II: 630 g, adică 36 % din
greutatea P60II

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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