
Epson TM-m30II (112): USB +
Ethernet + NES + BT, Black, PS,
EU

ADATLAP

A könnyen használható eladáshelyi megoldás szaküzletek, kisebb 
butikok, éttermek, bárok, kávézók, csemegeüzletek, büfékocsik és 
kioszkok számára.

Az Epson Európa első számú POS nyomtató gyártójaként1 kifejlesztette a 
belépőszintű TM-m30II modellt, amely a kompakt mPOS-eszközök folyamatosan 
bővülő választékába tartozik. Továbbfejlesztett funkciókat és csatlakoztathatósági 
lehetőségeket vonultat fel, kompakt, diszkrét kialakulásuknak és kis helyigényének 
köszönhetően pedig lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy értékes munkafelületet 
tegyenek szabaddá a pulton. 

Egyszerű, kompakt kialakítás
A TM-m30II esetében egy egyszerű, kompakt, kis helyigényű kockát vettek tervezési 
alapul. Ez az diszkrét megjelenésű nyomtató észrevétlenül simul bele szinte bármilyen 
környezetbe. Fekete és fehér színben.
Fejlett csatlakoztathatóság
A TM-m30II az ikonikus TM-m30 számlanyomtató utódja, amely a növekvő 
vállalkozások igényeinek megfelelő csatlakoztathatóságot kínál, többek között: USB-, 
Ethernet- és (választható) Bluetooth-csatlakozás. 
Megbízhatóság
Ez az mPOS számlanyomtató számos olyan új funkciót kínál, amelyeket a tranzakciós 
hatékonyságot szem előtt tartva terveztek. Többek között: nagyobb nyomtatási 
sebesség akár 250 mm/mp-ig; papírkifogyás-érzékelő, amely különösen hasznos 
felügyelet nélküli alkalmazásokhoz, például kioszkokhoz; továbbfejlesztett 
mechanizmus, nyomtatófej és automata vágó, valamint fejlett papír-megtakarítási 
funkció, amely tartalmazza a visszaadagoló funkciót is. 
Egyszerű használat
Az Epson POS-szakértelme páratlan összeszerelési minőséget és kifinomult 
funkcionalitást eredményezett; minden egyes alkotóelemet a könnyű használatot szem 
előtt tartva fejlesztettek ki. A TM-m30II vízszintesen vagy függőlegesen egyaránt 
telepíthető, így rugalmasabb elhelyezést tesz lehetővé. A táblagépekkel és 
mobileszközökkel könnyen párosítható, és LED-állapotjelzők mutatják a Wi-Fi-, 
Ethernet-, és az opcionális Bluetooth-csatlakozások állapotát). Továbbá a rugalmas 
beejthető papírbetöltésnek köszönhetően a felhasználók a TM-m30II készülékhez 
felülről vagy szemből is hozzáférhetnek. 

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Ikonikus kialakítás
Stílusos, praktikus kialakítás, kis helyigény 
és letisztult vonalvezetés
Költséghatékonyság
Belépő szintű modell (a TM-m30 elődmodell 
frissített verziója)
Gyors nyomtatás
Nagyobb nyomtatási sebesség, 250 mm/mp
Közvetlen nyomtatás mobileszközökről
Nincs szükség illesztőprogramok 
telepítésére vagy frissítésére
Megbízható
Az Epson-eszközök közismert tartóssága és 
megbízhatósága



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
Nyomtatási sebesség 250 mm/sec

PAPÍR
Papírformátum 57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 18,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 18,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség nyugta 250 mm/sec
Nyomtatási jelkészlet ANK
Nyomtatás betűtípus nyugta ANK
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 18 nemzetközi, 128 x 43 grafika
Felbontás 203 dpi x 203 dpi
Nyomtatási jelek Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika, Vonalkód

INTERFÉSZEK
Csatlakozók Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Bluetooth, USB 2.0, USB 2.0-A, Fiók-kilökő, USB 

11.0

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység Hálózati adapter, C, Európai hálózati kábel

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 127 x 127 x 127 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,3 kg
Színes Fehér
Zajszint Operation (Roll): 55 dB (A)
Telepítés Vízszintes, Függőleges, Fali tartó
Dugós csatlakozó D.K.D. funkció

ADATPUFFER
Adatpuffer 12 kB

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CJ27112

Vonalkód 8715946685069

Méretek egyedi csomagolás 490 x 400 x 255 mm

Doboz súlya 0 kg

Származási ország Fülöp-szigetek

Epson TM-m30II (112): USB + Ethernet +
NES + BT, Black, PS, EU

A DOBOZ TARTALMA

Hálózati kábel
Tekercspapír
Készülék
Papír hézagoló
Bekapcsológomb-fedél
Beállítási utasítás
Garancia dokumentum
Hálózati adapter, C1
Kábelrögzítő nyereg

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Wall hanging unit for TM-m30 Series
C32C881017
OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323

1.  Első számú gyártó a POS nyomtatók terén, leszállított
egységek alapján, 2018-as pénzügyi év (IDC 2019)
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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


