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Skriv ut kvitton överallt i butiken tack vare skrivarens enkla anslutning 
till alla mobila enheter och dess kompakta, flexibla design.

Dess fokus på mobila anslutningsmöjligheter och ett kompakt format gör denna 
kompakta kvittoskrivare perfekt för surfplattebaserade butiksmiljöer, till exempel 
serviceföretag och nischade detaljhandelsbutiker. Modellens design gör den perfekt för 
kunder som vill gå över till ett surfplattebaserat butikssystem, inklusive dem som i nuläget 
använder datorbaserade butikssystem. Och genom att vara en av världens minsta 
stationära butiksskrivare1 blir den lätt att placera överallt.

Byggd för enkel anslutning till surfplattor
Genom att vidröra TM-m30-skrivaren med en NFC-kompatibel mobil enhet eller surfplatta 
synkroniseras de båda enkelt. ePOS print2, skrivarens inbyggda system som 
kommunicerar med webbapplikationer, möjliggör direktutskrifter från ALLA mobila 
enheter utan att några drivrutiner behöver installeras eller uppdateras. Appen finns för 
iOS, Android och Windows3.

Kan placeras överallt tack vare sin smidiga, kompakta och eleganta design
“Den nya smidiga, eleganta och kompakta designen gör TM-m30 perfekt för 
surfplatteanvändningar i butik. Den passar perfekt in i små och mellanstora detaljhandels- 
och servicemiljöer och hjälper till att göra verksamheten både effektivare och mer 
produktiv. Ethernet-, Bluetooth- och Wi-Fi-gränssnitt gör att den kan integreras med i 
princip alla verksamhetsmiljöer. Genom att enkelt byta ut ett hölje kan skrivaren placeras 
såväl horisontellt som vertikalt - vilket möjliggör såväl matning såväl framifrån som 
ovanifrån.

Hög kvalitet och anpassningsbar
Nyheten DM-D30:s tillvalsdisplay har utvecklats i syfte att matcha TM-m30-skrivarens 
moderna design och ett surfplatteställ finns också som tillval. Denna skrivare finns i såväl 
svart som vitt, kan skriva ut kvitton i flera olika gråskalor samt har avancerade funktioner 
för utskrifter av grafik och streckkoder som möjliggör ytterst anpassade kvittolayouter, 
inklusive enkelt tillägg av logotyper och kampanjbudskap.

VIKTIGA FUNKTIONER

Anpassad för surfplattebaserade 
butikssystem
Med fokus på mobil anslutning och ett 
kompakt format
NFC-anslutning
Skapa och skriv ut enkelt genom att bara 
vidröra en NFC-kompatibel mobil enhet eller 
surfplatta
Flexibel placering
Kan placeras horisontellt eller vertikalt

ePOS print2
Direktutskrift från ALLA mobila enheter
Kundskärm som tillval
och surfplatteställ finns som tillval



PRODUKTSPECIFIKATIONER

UTSKRIFTSTYP

Tryckmetod Direkttermoskrivare

Teknologi Termoutskrift

UTSKRIFT

Tryckhastighet kvitto 200 mm/sek

Tryckhastighet 200 mm/sek

Utskriftsteckenuppsättning ANK

Tryck teckensnitt kvitto ANK

Teckenuppsättning 95 Alfanumeriska, 18 Internationell, 128 x 43 Grafik

PAPPER

Papperstyper Kvitto

GRÄNSSNITT

Anslutningar Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (valfritt), 

Bluetooth (valfritt), USB 2.0 Typ B, USB 2.0 Typ A, Utmatning

ALLMÄNT

Mått 127 x 127 x 127 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 1,3 kg

Ljudnivå Drift: 55 dB (A)

ANNAN

Garanti 24 Månader Inlämning

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

Mått enskild förpackning 500 x 400 x 255 mm

Carton Weight 8,3 kg

Pallstorlek 128 Styck (16 x 8)

TM-m30 Series

LEVERANSOMFATTNING

Strömkabel
Rullpapper
Huvudenhet
Paper spacer
Lock över påslagningsknapp
Uppställningsanvisning
Garantidokument
AC-adapter, C1
Sladdfixering

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson Connector Cover for TM-m30 Black

C32C881021

Epson Wall Hanging Bracket for TM-m30

C32C881017

Epson Connector Cover for TM-m30 White

C32C881020

Tablet Stand, Black

7110080

Epson OT-BZ20-634:EXTERN SUMMER (TILLVAL) för T88 
och T20

C32C890634

1.  Jämförelsen gjord i augusti 2015. Jämförbara produkters
mått hämtade från tillverkarnas webbplatser.
2.  Patentsökt.
3.  Windows-kompatibel från januari 2016.

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


