
Epson DM-D30 (111): Customer
Display for TM-m30 Black

DATOVÝ LIST

Komunikujte se zákazníky rychle a snadno za pomoci tohoto 
vysokorychlostního, skvěle čitelného displeje.

Přidejte všestranný displej DM-D30 Series k tiskárně Epson M30 POS nebo jinému 
zařízení POS a získáte snadno čitelné a zákazníkům srozumitelné informace o nákupu 
u pokladny.

Snadná čitelnost a jednoduchost
Displej DM-D30 má kompaktní LCD displej s vysokým jasem a snadno čitelný formát 
se dvěma řádky a 20 sloupci. Nabízí vysokorychlostní přenos dat, paměť flash a 
rozsáhlou tabulku fontů. Tento kompaktní a přesto snadno čitelný modrobílý LCD 
displej lze snadno připevnit k tiskárně M30, a poskytnout tak zákazníkům přehledné 
informace.

Flexibilní rozhraní pro snadnou integraci
Jednoduché připojení a napájení pomocí rozhraní USB znamená jednoduchou 
integraci. Plná kompatibilita ESC/POS a OPOS a možnost upgradovat bezdrátově 
nebo rozhraním USB znamená, že zařízení D30 lze umístit přesně tam, kde ho 
potřebujete. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Jasný modrobílý LCD displej
Ostrost a snadná čitelnost přináší 
zákazníkům maximum výhod
Funguje s tiskárnou TM-M30
Navržený pro připevnění k tiskárně TM-M30 
– zajišťuje kompletní řešení
Dvacetisloupcový dvouřádkový displej
Zobrazujte podrobné informace snadno a 
přehledně
Napájení přes USB
USB napájení a datové připojení pro 
snadnou integraci
Možnosti upgradu
Rozšiřující USB kabel a bezdrátové 
připojení k dispozici



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TISK
Znaková sada 95 alfanum., 37 mezinár., 128 x 43 grafika, Kanji znaky

ROZHRANÍ
Rozhraní USB 2.0-A, Konektor pro hardwarový klíč Wi-Fi

NAPÁJENÍ
Příkon / spotřeba proudu 5 V

OBECNÉ INFORMACE
Hmotnost výrobku 0,27 kg
Barva Černá

SPOLEHLIVOST
Spolehlivost 30.000 Předpokládaná životnost v hodinách

OSTATNÍ
Jas 100 cd/m²
Barva displeje Blue
Character Colour White
Písmo 8 x 16 bodová matrice
Výška písma / pitch 4,1 mm x 8,3 mm
Technologie displeje LCD
Počet znaků max. 40 ( 20 sloupce x 2 řádků)
Rozměry panelu 130 mm (Š) x 100 mm (H) x 68 mm (V)
Pozorovací úhel Max. 35°
Viewing Area 94 mm x 19 mm

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU A61CF26111

Čárový kód 8715946608884

Země původu Taiwan

Velikost palety 70 ks

Epson DM-D30 (111): Customer Display
for TM-m30 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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