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Tiskárna Epson TM-C710 vám díky plnobarevným kupónovým 
kampaním přinese zvýšení tržeb a loajality vašich zákazníků. Když 
budete tisknout barevné kupony na požádání v okamžiku transakce, 
tiskárna TM-C710 vám díky cílené propagaci a speciálním nabídkám 
umožní lepší komunikaci se zákazníky.

Úžasná kvalita kupónů z tiskárny TM-C710 z ní činí významný nástroj přímého 
marketingu, který umožňuje efektivnější komunikaci se zákazníky. Ta může zahrnovat 
speciální akce, budoucí propagační kampaně, výhody věrnostního programu a VIP 
prodej, což povede ke zvýšení potenciálu pro přilákání nových zákazníků a zvýšení 
obratu v rámci vašeho obchodu.

Díky vysoce kvalitnímu barevnému tisku tiskárny TM-C710 snadno odlišíte kupóny od 
účtenek. Na základě maximálního zviditelnění propagace se také zvýší úroveň využití 
kupónů, což přinese opakované nákupy a zvýšení loajality zákazníků. Tisk na 
požádání vám také umožňuje vytváření svých vlastních speciálních nabídek, 
propagace nebo zasílání zpráv všem zákazníkům. To zaručuje plně osobní přístup.

Toho všeho lze dosáhnout s TM-C710 – jedinečnou barevnou tiskárnou kupónů s 
kompaktním designem pro snadnou instalaci u pokladny. 

Aby byla zajištěna rychlá obsluha vašich zákazníků, tiskárna TM-C710 vytiskne kupón 
o průměrné velikosti 20 cm asi za dvě sekundy, takže transakce je rychlá a 
bezproblémová. Kromě toho se jako ostatní tiskárny Epson POS snadno ovládá a 
umožňuje doplnění inkoustu a papíru za několik sekund. 

Tato tiskárna je také úsporná - vysokokapacitní inkoustové kazety vytisknou 
odpovídající množství kupónů, zatímco systém 'chytré správy kazet' zajišťuje využití 
každičké kapky inkoustu, což snižuje celkové náklady na tisk. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zvyšte viditelnost a návratnost kupónů
Cílené nabídky a propagace
Velkoobjemový tisk kupónů
Vysoce kvalitní kupóny během několika 
sekund
Ušetřete místo na pokladně



Epson TM-C710

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE
PAPÍR
Formát papíru 57,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 90,00 mm

PÍSMA A STYLY
Rychlost tisku 130 mm/s
Barevný tisk Plná barva
Tiskové znaky Grafika, Čárový kód

ROZHRANÍ
Rozhraní Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 

Base-T)

NAPÁJENÍ
Síťový adaptér PS-180

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku 140 x 210 x 222 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 5,2 kg
Barva Epson Dark Gray
Instalace Horizontálně
Vlhkost vzduchu Provoz 20% - 80%, Skladování 5% - 85%
Teplota Provoz 10° C - 35° C, Skladování -20° C - 60° C

SPLŇUJE NORMY
EMC normy Označení CE
Bezpečnostní normy TÜV

DALŠÍ FUNKCE
Senzory Senzor otevření předního krytu, Senzor konce papíru, Senzor inkoustové náplně

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C31CA91021

Rozměry individuálního balení 400 x 285 x 340 mm

Hmotnost kartónové krabice 6,8 Kg

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Země původu Čína

OBSAH DODÁVKY

Inkoustová kazeta
Hlavní zařízení
PS-180 a AC kabel
Papírové role
Návod k použití

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Epson SJIC25P cartridge for TM-C710
 C33S020591

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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