
Epson DM-D70 (111): USB
Customer Display, Black

DATOVÝ LIST

Stylový a snadno použitelný zákaznický displej s jednoduchým 
nastavením

Zákaznický displej se snadno ovládá, podpoří váš branding i promoakce. Zákaznický 
displej DM-D70 je ideální pro supermarkety, lékárny a specializované maloobchodní 
prodejny. 

Model DM-D70 lze spárovat s POS tiskárnami Epson. Funguje jako textový displej 
nebo jako pokročilý barevný a textový displej pro reklamy a promoakce v prodejně. 

Stávající zákazníci využívající PC-POS mají výhodu, protože displej DM-D70 funguje 
se stávajícími ovladači jako přímá náhrada displejů DM-D110 nebo DM-D210. 

DM-D70 také podporuje nové zákazníky využívající mobilní řešení mPOS, kteří hledají 
stylovou alternativu tradičních displejů, disponující špičkovým designem. Malé a 
střední firmy mohou využívat výhod okamžitého použití, jednoduchých nástrojů pro 
nahrávání snímků a moderního, plně barevného displeje, který se snadno připojuje a 
svým stylem ideálně doplňuje řadu TM-m30II.

Nastavení je snadné díky jedinému připojení USB pro napájení a data.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

7palcová barevná obrazovka
Obrázky, QR kódy a text lze zobrazit přes 
více řádků
Flexibilní nastavení orientace
Flexibilní možnosti rozvržení obrazovky – na 
výšku nebo na šířku
Napájení přes USB kabel (500mA)
Funguje s širokou škálou tiskáren účtenek 
nebo systémů POS společnosti Epson
Splňuje normu VESA
Umožňuje univerzální možnosti montáže



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TISK
Znaková sada 95 alfanum., 18 mezinár., 128 x 38 grafika, Tradiční/zjednodušená čínština, Korejština, Japonština, 

Kanji znaky

ROZHRANÍ
Rozhraní USB 2.0-A

NAPÁJENÍ
Příkon / spotřeba proudu 5 V DC / Max. 2,5 W (Typ USB)

OBECNÉ INFORMACE
Hmotnost výrobku 0,93 kg
Barva Černá (EBCK)

SPOLEHLIVOST
Spolehlivost 43.800 Předpokládaná životnost v hodinách

OSTATNÍ
Jas 200 cd/m²
Technologie displeje LCD
Rozměry panelu 130 mm (Š) x 100 mm (H) x 68 mm (V)
Viewing Area 154 mm x 86 mm

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU A61CH62111

Čárový kód 8715946691190

Země původu Taiwan

Epson DM-D70 (111): USB Customer
Display, Black

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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