
Epson TM-T20III (012): Ethernet,
PS, Blk, EU

FAKTAARK

Denne grunnleggende termiske POS-kvitteringsskriveren er en 
kostnadseffektiv POS-løsning med høye utskriftshastigheter og 
økonomiske funksjoner.

Kombinasjonen av rask utskrift, høy pålitelighet og kostnadseffektiv drift gjør skriveren 
svært attraktiv for små butikker, spesialbutikker og handels- og servicenæringen.

Rimelig
Denne brukervennlige modellen er vår grunnleggende POS-kvitteringsskriver, og den 
har en utskriftsbredde på 80 mm. Funksjonen for automatisk papirreduksjon reduserer 
topp- og bunnmargene, linjeskiftbredden og høyden på strekkoden, noe som gir 
fleksibilitet ved kvitteringsutskrift. Dette overvåker og kontrollerer hvor mye papir som 
brukes. Papirkostnader reduseres til et minimum ved å skrive ut topplogoen på den 
neste kvitteringen før kutting, slik at toppmargen reduseres med ytterligere 12 mm.

Pålitelig
Med gjennomsnittstiden mellom nedetid (MTBF) på 360 000 timer og en mekanisme 
med levetid på 15 millioner linjer kan du stole på TM-T20III i miljøer med høyt 
utskriftsvolum.

Fleksibel
TM-T20III leveres med et innebygd USB-grensesnitt. Du kan velge mellom to modeller: 
1) USB + seriell, 2) Ethernet, noe som gjør modellen til en langtidsinvestering da det er 
mulig å bytte kommunikasjon når som helst.

Rask
Utskriftshastigheten på 250 mm/sek. kan spare tid, og den konkurransedyktige prisen 
og driftskostnadene kan spare deg for penger. Ideell for effektiv eliminering av køer.

KEY FEATURES

Økonomisk
Automatisk papirsparefunksjon
Pålitelig
Mekanisme med levetid på 15 millioner linjer
Høy utskriftshastighet
Utskriftshastighet på 250 mm/s
Fleksibel tilkobling
To modeller: 1) USB + seriell 2) Ethernet
Trygghet
Epson er Europas beste POS-
skriverprodusent1



TILLEGGSUTSTYR

Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
C32C891323
Epson OT-BZ20-634: OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for T88 og T20
C32C890634

LOGISTICS INFORMATION

SKU C31CH51012

Strekkode 8715946669656

Mål enkeltpakning 490 x 400 x 295 mm

Vekt på eske 0 kg

Opprinnelsesland Filippinene

Pallstørrelse 16 Stykk

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS,
Blk, EU

LEVERINGSOMFANG

CD-håndbok
Hovedmaskin
Deksel til på-knapp
Rullepapir
Gummiføtter
Veggfeste
Garantidokument
Papirrull-spacer
Montasjeanvisning
AC-adapter, C1
EURO-strømledning

1.  Den beste POS-skriverprodusenten basert på forsendelser
for regnskapsåret 2017 (IDC 2018)

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.
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Support/Service: 815 35 180 
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