
Ľahko použiteľná ihličková tlačiareň



Spôsob tlače 9-ihličková sériová maticová tlačiareň

Písmo tlače 9 x 9 / 7 x 9
Kapacita stĺpca 40 / 42 alebo 33 / 35
Súbor znakov 95 alfanumerických

37 medzinárodných
128 x 12 grafických

Rýchlosť tlače 4,7 – 6 lps

Rozmery papiera
Typ A 76 mm x 83 mm priemer
Typy B a D 76 mm / 69,5 mm / 57,5 mm

Hrúbka papiera 0,05 – 0,08 mm
max. celková hrúbka 0,14 mm

Kopírovanie Originál + 1 kópia

Vkladanie papiera Zhora 1-2-3

Atramentová páska
ERC 38 38 (B) (P) (B/R)
Životnosť 4 x 106 znakov purpurová

3 x 106 znakov čierna

Snímače papiera Temer koniec papiera
Koniec papiera

Automatický 
orezávač Úplný a čiastočný rez

Verzie modelu Vertikálna montáž
Model B a D

Vyrovnávacia 
pamäť dát Vyrovnávacia pamäť 4 kB alebo 40 bytov

NV bitový obrázok 128 kB
Používateľská pamäť NV 8 kB

Napájanie 24 VDC
Spotreba energie priemerne 31 W

Normy EMI 
a bezpečnostné 
normy CE EN55022 trieda B

CE EN55024
EN60950

Rozhrania RS232 / RS485 / paralelné / USB /
USB s napájaním / Ethernet / IEEE802.11B

Celkové rozmery Typ A 160 (Š) x 286 (H) x 158 (V) mm
Typy B a D 160 (Š) x 286 (H) x 139 (V) mm
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A-158 mm
B-139 mm
D-139 mm

160 mm

VzhľadPoužitieŠtandardné 
zariadenie/
jednotka

Model/
položka

Typ A Tlačiareň na 
pokladničné 
bloky a denníky

Odber/
Automatický 
orezávač

Typ B Automatický 
orezávač

Kuchynské 
bločky/lístky

Typ D Bloček

Viac informácií získate na stránke www.epson.sk alebo www.epson-pos.com

EPSON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všetky ostatné použité názvy produktov a spoločností slúžia 
len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. S výnimkou chýb 
a vynechaných častí môžu byť všetky špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Inovatívne, vysoko výkonné a spoľahlivé pokladničné tlačiarne radu TM-U220 sa používajú 
výnimočne jednoducho. Tento rad so štandardnou 2-farebnou tlačou disponuje mnohými 
funkciami, ako napr. zakladanie papiera zhora, voliteľný automatický orezávač alebo 
ochranné kryty ľahko prístupné pre potreby údržby. Dokáže používať papiere rôznej šírky 
a ponúka rôzne možnosti rozhrania vrátane paralelného, USB a vysokorýchlostného 
bezdrôtového pripojenia.


