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ADATLAP

Az Epson TM-P20II 2 hüvelykes hordozható blokknyomtatója a 
sokoldalúság, a csatlakoztathatóság, az egyszerű használat és a 
tartósság magasabb szintjét képviseli.

A vadonatúj, ultrakönnyű és stílusos kialakítású Epson TM-P20II hordozható 
blokknyomtató számos új és fejlett funkciót, valamint fokozott tartósságot kínál. 
Kiemelkedő rugalmasságot, megbízhatóságot, csatlakoztathatóságot és egyszerű 
használatot biztosít, így tökéletes választás a forgalmas környezetekben, akár mobil 
nyomtatáshoz, például a kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari egységek, illetve a 
járműbe épített alkalmazások számára. 

A vadonatúj TM-P20II kompakt, stílusos és ultrakönnyű kialakításával kivételes 
teljesítményt nyújt, ideális megoldást biztosítva bárkinek, akinek mozgás közben van 
szüksége blokkok nyomtatására. A járműbe épített alkalmazásokhoz is jóváhagyott 
modell még robusztusabb, mint valaha, megnövelt ütésállóságot és az IP54-es 
szabványnak megfelelő védelmet nyújt, ráadásul könnyen szerelhető övre vagy 
vállpántra. Az USB-C csatlakozásnak, valamint a Bluetooth 5.0-s „klasszikus” és 
alacsony energiájú üzemmódok támogatásának köszönhetően kiváló hatótávolságot, 
zökkenőmentes párosítást és megbízható egész napos akkumulátor-üzemidőt biztosít, 
a Wi-Fi 5 funkció pedig remek vezeték nélküli teljesítményt garantál, miközben a Wi-Fi 
Direct funkció lehetővé teszi akár 8 eszköz közvetlen csatlakoztatását is anélkül, hogy 
kapcsolódni kellene egy kiépített hálózathoz vagy hotspothoz. A videós útmutatókra 
mutató QR-kódokat is tartalmazó, átfogó „gyorsindítási” lappal a beállítás és a 
konfigurálás gyors és egyszerű.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Megújult, kompakt és stílusos kialakítás
Az ergonomikus és könnyű kivitel intuitív 
használatot tesz lehetővé.
Nyomtasson bárhol, bármikor
Tökéletes mobil környezetben történő 
használatra, beleértve a járműbe épített 
alkalmazásokat is.
Rendkívül robusztus és megbízható
Jobb ütésállóság az IP54-es por- és 
vízállóság mellett.
Kiváló csatlakoztathatóság
USB-C és W-Fi, valamint W-Fi Direct mód a 
könnyű nyomtatáshoz.
Egyszerű beállítás és konfiguráció
Gyorsindítást lehetővé tévő segédlettel, 
benne QR-kódos hivatkozásokkal a videós 
útmutatókhoz.



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

INTERFÉSZEK
Csatlakozók Bluetooth, USB Type-C

ÁRAMELLÁTÁS
Akkumulátor élettartama Bluetooth 27 Óra

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 79 x 120 x 46 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 0,22 kg
Színes Fekete (EBCK)
Zajszint Operation (Roll): 57 dB (A)
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 90%
Hőmérséklet Üzemeltetés -15°C - 50°C

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CJ99101

Vonalkód 8715946709277

Származási ország Fülöp-szigetek
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A DOBOZ TARTALMA

Övcsipesz
Készülék
Tekercspapír
USB-kábel
Garancia dokumentum
Akkumulátor (OY-BY20)
Rövid beüzemelési útmutató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

OT-BY20 (093): Li-Ion Battery
C32C831093
Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II
C32C882321
Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II
C32C882331
Epson OT-PC20II (341): Padded case for P20II
C32C882341
Epson OT-SB20II (371): Single battery charger for OT-BY20
C32C882371
Epson OT-CH20II (391): Multiple battery charger for P20II
C32C882391

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