
Epson TM-P80II AC (121):
Receipt, Autocutter, Bluetooth,
USB-C, EU

ADATLAP

Kivételes minőség, sokoldalúság, csatlakoztathatóság és tartósság – a 
ráadás pedig automata vágó, papírkiegyenesítő és Qi-kompatibilis 
vezeték nélküli töltés.

A kompakt és stílusos TM-P80IIAC könnyebb, mégis robusztusabb, mint valaha, és 
számos korszerű funkcióval rendelkezik, amelyek gyors, kiváló minőségű 
végeredményt garantálnak. Kiemelkedő rugalmasságának, megbízhatóságának, 
csatlakoztathatóságának és egyszerű kezelésének köszönhetően tökéletes választás 
a forgalmas környezetekben, akár mobil nyomtatáshoz is, például a kiskereskedelmi 
vagy vendéglátóipari egységek, illetve a járműbe épített alkalmazások számára.

Az új TM-P80IIAC kompakt, stílusos és még az elődjénél is könnyebb, ezért ideális 
megoldást képvisel a forgalmas, mozgásban lévő környezetek, például vendéglátóipari 
egységek és járműveken belüli alkalmazási területek esetén. Fokozott ütésállóságot, 
valamint por- és vízbehatolás elleni védelmet kínál az IP54-es szabványnak 
megfelelően, ráadásul vonalkódok és 2D szimbólumok kezelésére is képes, továbbá 
tartalmaz egy automata vágó- és papírkiegyenesítő modult, amely sík, tiszta blokkokat 
eredményez. 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. Ráadásul, mivel a TM-
P80II AC Qi-kompatibilis, a töltés egyszerű, gyors és megbízható, és vezeték sem 
szükséges hozzá.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kompakt, ergonomikus és stílusos
A vadonatúj, minden eddiginél könnyebb 
kialakítás mellett a készülék intuitív módon 
használható.
További funkciók
Az automata vágó és a papírkiegyenesítő 
modul mellett Qi-kompatibilis vezeték nélküli 
töltést kínál.
Még tartósabb
Jobb ütésállóság az IP54-es por- és 
vízállóság mellett.
Tökéletes a mobil munkakörnyezethez
Nagy igénybevételt jelentő 
mobilalkalmazásokhoz tervezve, beleértve a 
járműben történő használatot.
Kiváló csatlakoztathatóság
USB-C és W-Fi, valamint W-Fi Direct mód a 
könnyű nyomtatáshoz.



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

INTERFÉSZEK
Csatlakozók Bluetooth, USB Type-C

ÁRAMELLÁTÁS
Akkumulátor élettartama Bluetooth 34 Óra

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 105 x 153 x 67 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 0,5 kg
Színes Epson Dark Grey
Zajszint Operation (Roll): 53 dB (A)
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 90%
Hőmérséklet Tárolás -25°C - 70°C

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CK00121

Vonalkód 8715946709291

Származási ország Fülöp-szigetek

Epson TM-P80II AC (121): Receipt,
Autocutter, Bluetooth, USB-C, EU

A DOBOZ TARTALMA

Akkumulátor (OY-BY60II)
Övcsipesz
Készülék
Tekercspapír
USB-kábel
Európai hálózati kábel
PS-11
Beállítási utasítás
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

PS-11: Power supply
C32C825375
OT-BY60II: Lithium-ion battery
C32C831091
OT-SB60II: Single battery charger
C32C881007

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
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