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DATASHEET

TM-T70II är en tillförlitlig termisk kvittoskrivare som är smidig att 
använda tack vare pappersmatningen på framsidan. Den har 
lättillgängliga knappar och tar liten plats så att den praktiskt kan 
förvaras under disken. Och med en snabb utskriftshastighet på 
250�mm per sekund och marginalfria utskrifter betjänar du kunderna 
snabbt och behöver inte byta kvittorulle lika ofta.

Enkel att använda
Den här POS-skrivaren är perfekt för restauranger, detaljhandeln och besöksnäringen. 
Den kan förvaras praktiskt under disken då den har samma höjd som de flesta 
kassalådor och frigör yta på disken. Med en mängd olika anslutningsmöjligheter (USB, 
Ethernet och Wi-Fi) är den här kvittoskrivaren så flexibel att du kan använda den där det 
passar dig bäst. Och med tillvalsskyddet är ledningar och kablar skyddade från 
spillolyckor.

Lång hållbarhet
Den här kvittoskrivaren är perfekt för hektiska miljöer med behov av konsekventa 
utskrifter i stor volym. Utskriftsmekanismen har en förbättrad livslängd på upp till 17 
miljoner rader, skrivhuvudet har en livscykel på 120�km och automatskäraren klarar av 
upp till 1,7 miljoner transaktioner.

Spara pengar
Funktionen för marginalfria utskrifter sparar papper så att du kan skriva ut kvitton ända ut 
i kanten. Du sparar pengar när du kan göra fler utskrifter per rulle, och tack vare 
skrivarens ENERGY STAR-märkning för låg strömförbrukning är TM-T70II en effektiv och 
miljövänlig investering för företaget.

Högkvalitativa kvittoutskrifter
TM-T70II kan skriva ut kvitton i olika gråskalor. Och med utskriftsfunktioner för avancerad 
grafik och streckkoder har du stor frihet att anpassa layouten. Det är dessutom lätt att 
lägga till logotyper och marknadsföringsmeddelanden.

VIKTIGA FUNKTIONER

Frontdrift
Frontmatad pappersmatning
Hög utskriftshastighet
Upp till 250�mm per sekund
Platsbesparande
Får enkelt plats under de flesta köpdiskar
Utskrifter i gråskala
Lägg till logotyper och bilder till material
Miljövänlig
ENERGY STAR-certifierad



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tryckmetod Direkttermoskrivare

Print speed 250�mm/sek

FONTS & STYLES

Tryckhastighet kvitto 250�mm/sek

Tryckhastighet 250�mm/sek

Utskriftsteckenuppsättning ANK

Skrifthöjd 3,38�mm�(H)

Teckenuppsättning 95 Alfanumeriska, 18 Internationell, 128 x 43 Grafik

Tecken per tum 20�cpi / 15�cpi

Punkttjocklek 180�DPI x 180�DPI

GRÄNSSNITT

Anslutningar USB 2.0 Typ B, RS-232, Utmatning

POWER

Nätdel PS-180 och EURO AC-kabel

Strömförbrukning Mean:�0,1�A

ALLMÄNT

Mått 125�x�194�x�114�mm�(Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 1,7�kg

Färg Epson Dark Gray

Ljudnivå Drift:�55�dB (A)

DATABUFFERT

Databuffert 4�kB�eller�45�Bytes

ANNAN

Garanti 24�Månader�Inlämning

Optional warranty extension available

LOGISTIKINFORMATION

SKU C31CD38032

Streckkod 8715946530611

Mått enskild förpackning 193 x 257 x 241 mm

Carton Weight 2,8 kg

Styck 2 Units

Tillverkningsland Kina

Pallstorlek 112�Styck (16 x 7)

Epson�TM-T70II�(032):�Serial�+�Built-in�
USB,�PS,�EDG,�EU

LEVERANSOMFATTNING

CD Manual
Huvudenhet
PS-180 och AC-kabel
Lock över påslagningsknapp
Rullpapper
Uppställningsanvisning
Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson Connector Cover for TM-T70II only EDG

� C32C814606

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


