
Epson TM-T20

Snel en betrouwbaar bonnen afdrukken met de 
betaalbare Epson TM-T20. Deze eenvoudig te 
installeren, te gebruiken en te onderhouden complete 
thermische printer kan grote hoeveelheden aan.

Ideaal voor drukke winkels of horecagelegenheden. Deze printer drukt logo's en 
patronen consistent af met een snelheid tot 150 mm per seconde, op 58 mm of 
80 mm papier. Zeer compact en kan zowel horizontaal als verticaal op de muur 
worden gemonteerd.

Dit alles-in-één-pakket bevat alles wat u nodig hebt – van stuurprogramma's voor 
de belangrijkste besturingssystemen en ondersteuning voor 24 talen tot kabels, 
montagebeugel voor wandbevestiging en zelfs een waterbestendige bedekking 
voor de schakelaar.

Met ENERGY STAR®-kwalificatie voor efficiënter energieverbruik en minder 
milieueffecten.

DATASHEET

Dankzij het intelligente 
kabelbeheersysteem en de 
behuizing kan de Epson 
TM-T20 in elke hoek worden 
gemonteerd.

Alle functies zijn toegankelijk 
vanaf de voorkant, waardoor 
de printer weinig ruimte 
inneemt en overal kan worden 
geïntegreerd.

De papierklep is goed 
toegankelijk en kan helemaal 
worden geopend, zelfs als de 
printer tegen een muur staat.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

•	 Epson	TM-T20	printer
•	 	Geïntegreerde	wisselstroomadapter	en	

stroomkabel
•	 Cd-rom	met	software	
•	 Tussenstuk	(80	mm	tot	58	mm)
•	 	Waterbestendige	bedekking	van	de	

stroomschakelaar
•	Garantiedocument
•	 1	testpapierrol	van	80	mm
•	 Interfacekabel	(9-pins	serieel	of	USB)
•	Montagebeugel	voor	wandbevestiging
•	 Rubber	voetjes
•	 Schakelpaneel	voor	verticale	installatie



*1		Bezoek	www.epson-europe.com	voor	meer	informatie.
*2		Characters	per	inch	(cpi):	Tekens	per	25,4	mm	(tekens	per	inch)
*3		Inhoud	van	de	cd-rom:	Stuurprogramma's	&	toolsoftware	(APD,	OPOS™, 
JavaPOS™,	OPOS	NET™,	TM	Virtual	Port	Driver,	Linux®	Cups	driver,	
Mac	OS®	X	driver,	T20	Utility,	EpsonNet	Simple	Viewer),	handleidingen	
(gebruikershandleiding,	T20-softwarehandleiding)
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Neem contact op met het Epson-kantoor in uw regio of ga naar www.epson-europe.com voor meer informatie

PRODUCTSPECIFICATIES

AFDRUKTECHNOLOGIE
Afdrukmethode Thermisch afdrukken van lijnen

PRINTLETTERTYPEN
Lettertype 9×17	/	12×24
Standaard	kolomcapaciteit: Papierbreedte	80	mm:	48	/	64,	Papierbreedte	58	mm:	35	/	46
Kolomcapaciteit	42	kolommen	: Papierbreedte	80	mm:	42	/	60,	Papierbreedte	58	mm:	42	/	31
Tekenformaat	(mm) 0,88	(B)	×	2,13	(H)	/	1,25	(B)	×	3	(H)
Tekenset 95	alfanumeriek,	18	internationaal,	128	x	43	grafisch

Barcode-lettertypen:	UPC-A,	UPC-E,	JAN13(EAN13),	JAN8(EAN),	CODE39,	ITF,	
CODABAR(NW-7),	CODE93,	CODE128,	GS1-128,	GS1	DataBar
Tweedimensionale	code:	PDF417,	QRCode,	MaxiCode,	2D	GS1	DataBar,	 
Samengestelde symbolen

Tekens per inch*2 22,6	cpi	/	16,9	cpi

INTERFACE USB,	DKD

INVOERBUFFER 4	KB	of	45	bytes

AFDRUKSNELHEID Max.	150	mm/sec

PAPIER
Afmetingen	(mm) Papierrol:	79,5	±	0,5	(B)	x	dia.	83,0	/	57,5	±	0,5	(B)	x	dia.	83.0

VOEDING 100	-	240 V wisselstroom,	50	/	60	Hz
Stroomverbruik 1,0 A
Voeding Intern	(stroomkabel	meegeleverd)
DKD-functie 2 drives

BETROUWBAARHEID
Levensduur	printermechanisme 15	miljoen	lijnen
Automatische papiersnijder 1,5	miljoen	sneden
MTBF 360.000	uur
MCBF 60.000.000	lijnen

TOTALE	AFMETINGEN	(B	x	D	x	H) 140	×	199	×	146	mm

MASSA	(CIRCA) 1,7	kg

EMC-NORMEN FCC,	VCCI,	CE-merk,	AS	/	NZS	CISPR22	klasse	A,	GOST-R

VEILIGHEIDSNORMEN UL	/	CSA	/	EN	/	TÜV	/	GOST-R

OPTIES Bevestigingstape,	Externe	zoemereenheid

STANDAARD	ACCESSOIRES 1	papierrol	(om	de	eerste	werking	van	de	printer	te	controleren),	cd-rom	
(stuurprogramma's,	toolsoftware,	gebruikershandleiding)*3, bedekking voor 
stroomschakelaar, waterbestendige bedekking voor stroomschakelaar, 
montagebeugel voor wandbevestiging, schroeven voor montagebeugel voor 
wandbevestiging,	rubber	voetjes	voor	verticale	installatie,	schakelpaneel	voor	
verticale installatie, papiergeleider 58 mm breed, interfacekabel, stroomkabel

INSTALLATIE Horizontaal	/	verticaal	/	verticaal	met	montagebeugel	voor	wandbevestiging	/	
wandbevestiging

LOGISTIEKE PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsformaat
Verpakkingsgewicht
Land	van	oorsprong

242	x	193	x	236	mm
2,3 kg
China

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl


