
Epson TM-m30II-SL (511): USB +
Ethernet + NES + Lightning + SD,
White, PS, EU

DATOVÝ LIST

TM-m30II-SL je multifunkční řešení POS, které se skládá z tiskárny 
TM-m30II a stojanu na tablet. To vše v jednom stylovém, prostorově 
úsporném řešení. 

Toto integrované řešení POS je kompaktní, cenově výhodné a snadno se používá. 
Uživatelé mohou připojit různé druhy tabletů (společnost Epson tablety neprodává) a 
vytvořit si multifunkční řešení POS, které nabízí rozšířené možnosti připojení a 
designové prvky. 

Pokročilé možnosti připojení
K modelu TM-m30II-SL lze přímo připojit skenery, klávesnice, váhy a další periferní 
zařízení. Zajistí se tak předávání dat přímo do tabletu. Nabízí také rozšířené možnosti 
připojení (přes USB a Ethernet), inteligentní funkci SDP (Server Direct Print) a podporu 
cloudových služeb OMS. Může se také používat společně s barevným zákaznickým 
displejem DM-D70 společnosti Epson. Funkce synchronizace a nabíjení poskytuje 
napájení a data prostřednictvím jediného kabelu pro zařízení se systémem Android1
nebo iOS.

Kompaktní a stylové řešení
Má nenápadný design a posuvný úchyt. Ten umožňuje připevnit téměř všechna 
tabletová zařízení. Tiskárnu můžete instalovat horizontálně i vertikálně a efektivně tak 
šetřit prostor v prodejně. Můžete ji dokonce připevnit na stěnu. 

Snadno použitelná a spolehlivá
Výsledkem aplikace zkušeností společnosti Epson v oblasti řešení POS je 
bezkonkurenčně robustní provedení a vyladěné funkce. Každá součást totiž byla 
navržena s důrazem na snadné používání. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Multifunkční řešení POS
Tiskárna a stojan na tablet
Decentní design
Stylové a praktické provedení s malými 
rozměry a čistými liniemi
Flexibilita
Umožňuje bezpečně připevnit téměř 
všechna tabletová zařízení
Rozšířené možnosti připojení
Bohatá nabídka funkcí a možností připojení
Spolehlivost
Osvědčená kvalita výroby od společnosti 
Epson



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE
Rychlost tisku 250 mm/s

PAPÍR
Formát papíru 57,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 18,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 83,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 18,00 mm,
79,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 83,00 mm

PÍSMA A STYLY
Rychlost tisku účtenka 250 mm/s
Sada tiskových znaků ANK
Druck Schriftart Receipt ANK
Znaková sada 95 alfanum., 18 mezinár., 128 x 43 grafika
Hustota bodů 203 dpi x 203 dpi
Tiskové znaky Text (vč. Euro symbolu), Grafika, Čárový kód

ROZHRANÍ
Rozhraní Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0, USB 2.0-A (3x), Otvírání zásuvky, Slot 

na kartu Micro SD
Nabíjení a synchronizace 
tabletu

1x

NAPÁJENÍ
Síťový adaptér PS-180, Evropský napájecí kabel

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku 140 x 214 x 255 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 2,9 kg
Barva Bílá
Max. hladina hluku Operation (Roll): 55 dB (A)
Instalace Vertikálně
Konektory D.K.D. funkce

VYROVNÁVACÍ DATOVÁ PAMĚŤ
Datová vyrovnávací paměť 12 kB

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C31CH63511

Čárový kód 8715946696614

Země původu Filipíny

Epson TM-m30II-SL (511): USB +
Ethernet + NES + Lightning + SD,
White, PS, EU

OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
Papírové role
Hlavní zařízení
Oddělovač papíru
Kryt vypínače
Návod k instalaci
Záruční dokument
Sedlo pro upevnění kabelu
PS-180
průvodce rychlou instalací

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323
Wall hanging unit for TM-m30II-SL
C32C881018

1.  Datové připojení vyžaduje zařízení se systémem Android
10 nebo vyšší.

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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Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21          
140 00 Praha - Michle 
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