
Snadno použitelná jehličková tiskárna



Způsob tisku 9jehličková sériová tiskárna

Písmo tisku 9 x 9 / 7 x 9
Kapacita sloupce 40 / 42 anebo 33 / 35
Sada znaků 95 alfanumerických

37 mezinárodních
128 x 12 grafických

Rychlost tisku 4,7 – 6 lps

Rozměry papíru
Typ A 76 mm x 83 mm průměr
Typy B a D 76 mm / 69,5 mm / 57,5 mm

Tloušťka papíru 0,05 – 0,08 mm
max. celková tloušťka 0,14 mm

Kopírování Originál + 1 kopie

Vkládání papíru Shora 1-2-3

Inkoustová páska
ERC 38 38 (B) (P) (B/R)
Životnost 4 x 106 znaků purpurová

3 x 106 znaků černá

Snímače papíru Signalizace docházejícího papíru
Signalizace konce papíru

Automatický 
ořezávač Úplný a částečný řez

Verze modelu Vertikální montáž
Model B a D

Vyrovnávací 
paměť údajů Vyrovnávací paměť 4 kB anebo 40 bytů

NV bitový obrázek 128 kB
Uživatelská paměť NV 8 kB

Napájení 24 VDC
Spotřeba energie průměrně 31 W

Normy EMI 
a bezpečnostní 
normy CE EN55022 třída B

CE EN55024
EN60950

Rozhraní RS232 / RS485 / paralelní / USB /
USB s napájením / Ethernet / IEEE802.11B

Celkové rozměry 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

VzhledPoužitíStandardní 
zařízení/
jednotka

Model/
položka

Typ A Tiskárna na 
pokladní bloky 
a deníky

Odběr/
Automatický 
ořezávač

Typ B Automatický 
ořezávač

Kuchyňské 
bloky/lístky

Typ D Blok

Více informací získáte na stránce www.epson.cz nebo www.epson-pos.com

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všechny ostatní použité názvy produktů a společností slouží 
jen pro identifikační účely a mohou být ochrannými známkami anebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. S výjimkou chyb 
a vynechání mohou být všechny technické údaje bez předcházejícího upozornění změněny.

Inovativní, vysoce výkonné a spolehlivé pokladní tiskárny řady TM-U220 se ovládají
 výjimečně jednoduše. Tato řada se standardním dvoubarevným tiskem disponuje 
mnohými funkcemi, jako např. zakládání papíru shora, volitelný automatický ořezávač 
anebo ochranné kryty lehce přístupné pro potřebu údržby. Dokáže používat 
papíry různé šířky a nabízí různé možnosti rozhraní včetně paralelního, USB 
a vysokorychlostního bezdrátového připojení.


