
TM-L90LF (682): Serial, built-in
USB, PS, EDG, Liner-free

ADATLAP

Gyors, védőfólia nélküli címkenyomtatás vendéglátóhelyek és 
kiskereskedelmi üzletek számára

Ezt a hőpapíros címkenyomtatót gyorsétteremláncok, éttermek, ételkiszállító és 
logisztikai cégek igényeit figyelembe véve fejlesztettük. A TM-L90LF védőfólia nélküli 
hőpapíros címkenyomtató költséghatékony, gyors és megbízható technológiát ad a 
felhasználók kezébe. Kompatibilis a védőfólia nélküli öntapadós hordozókkal1.

Költséghatékony
Mivel a TM-L90LF védőfólia nélküli címkéket és blokkokat egyaránt képes nyomtatni 
annak érdekében, hogy javítsa a működési hatékonyságot és csökkentse a teljes 
birtoklási költséget (TCO). Mivel a nyomtató öntapadós hordozókkal is működik, a 
felhasználók pontosan címkézhetik az étel- és italrendeléseket, így növekedhet az 
ügyfél-elégedettség és a felhasználói pontosság foka is.

Rendelésfeldolgozási sebesség
Az akár 170 mm/mp-es nyomtatási sebesség előnyei nyilvánvalóak: gyors rendelés- 
és fizetésfeldolgozás, gyorsabb kiszolgálás elviteles rendeléskor és magasabb ügyfél-
elégedettség.

Címkeeltávolítás beépített érzékeléseAmint eltávolításra kerül a kinyomtatott címke, 
automatikusan indul a következő nyomtatása.

Rugalmas telepítésA felhasználók a számukra legkényelmesebb elhelyezések közül 
választhatnak a függőleges, a vízszintes és a fali (külön megvásárolható konzollal) 
felszerelhetőségnek köszönhetően.Gazdaságos papírhasználat
A TM-L90LF továbbfejlesztett papírtakarékossági funkcióval rendelkezik, ami magában 
foglalja a visszaadagolást, az igazított soremelést és a kisebb betűtípusokat. A 
gazdaságos papírhasználat érdekében beállítható úgy, hogy átszelje az öntapadós 
részeket. A papírfogyasztás további mérséklése érdekében – a felső margó 
automatikus csökkentésének köszönhetően – a készülék még a blokk elvágása előtt 
kinyomtatja a következő blokk tetejét, miközben a nyomtatás az automatikus levágást 
követően is folyamatos marad. A 1,5 hüvelykes, a 2 hüvelykes és a 3 hüvelykes 
hordozószélességet támogatja.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Címkeeltávolítás beépített érzékelése
A soron következő címkék automatikus 
nyomtatása
Rugalmas hordozókezelés
1,5 hüvelykes, 2 hüvelykes vagy 3 
hüvelykes hordozószélesség
Sebesség
Akár 170 mm/mp-es nyomtatási sebesség
Gazdaságos papírhasználat
Továbbfejlesztett papírtakarékosság
Könnyen telepíthető
Három felszerelési helyzet



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség (címke) 90 mm/sec
Nyomtatási sebesség nyugta 170 mm/sec
Nyomtatási sebesség 90 mm/sec
Nyomtatási jelkészlet ANK
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 11 grafika
Felbontás 203 dpi x 203 dpi
Nyomtatási jelek Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika

PAPÍR
Papírtípusok Alátétmentes címke, Utalvány
Papírformátum papírtekercs 80,00 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 102,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 102,00 mm,
40,00 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 102,00 mm

INTERFÉSZEK
Csatlakozók B típusú USB 2.0, Fiók-kilökő, RS-232

NYOMTATÁS TÍPUSA
Nyomtatási módszer Vonalelrendezésű hőnyomtatás
Nyomtatási módszer nyugta Vonalelrendezésű hőnyomtatás
Technológia Hőnyomtatás

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 140 x 148 x 203 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,9 kg
Színes Epson Dark Grey
Zajszint Működés közben: 52 dB (A)
Telepítés Vízszintes, Függőleges, Függőleges fali tartóval

ADATPUFFER
Adatpuffer 4 kB vagy 45 byte

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység PS-180
Áramfelvétel készenléti üzemmódban: 0,1 A, Átlag: 1,8 A
Üzemi feszültség 24 V

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31C412682

Vonalkód 8715946680163

Származási ország Kína

TM-L90LF (682): Serial, built-in USB,
PS, EDG, Liner-free

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató
Használati utasítás
PS-180
Papírtekercs távtartó

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

1.  A nyomtatóra vonatkozó jótállás kiterjed a
rendeltetésszerűen használt, letesztelt hordozókra, a nem
tesztelt hordozók használatából eredő károkat azonban nem
fedezi. Az Epson által a letesztelt hordozókra vonatkozó
tájékoztatás nem egyenértékű az adott hordozók jótállásával
(legyen szó tesztelt vagy egyéb hordozókról). A tesztelt
hordozók nem az Epson termékei, és nem vonatkozik rájuk az
Epson jótállása. A letesztelt hordozókra vonatkozó részletes
tájékoztatást a www.epson.com/testedmedia oldalon találja.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


