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Idag har återförsäljare och restaurangägare möjligheten att välja traditionella POS-terminaler, eller nya och innovativa
datorplattebaserade POS-enheter, vilka ger den flexibilitet och mobilitet som krävs för att möta de allt större kraven
inom affärs- och restaurangmiljöerna. Oron för kommunikations- och anslutningsproblem har dock resulterat i att
detaljhandlare tvekar att dra nytta av de lägre kostnader som datorplattebaserade POSenheter medför.

När du sköter en stor verksamhet med flera datorplattor och anslutna Bluetooth-enheter kan det vara svårt att
upprätthålla en fullgod anslutning mellan kringutrustningen och enheterna. TSP143IIIU förändrar allt detta. Förutom
att den kan anslutas till en traditionell POS-terminal kan skrivaren även anslutas direkt till en iPad eller iPhone med
hjälp av en medföljande Apple-lightning-kabel, för tillförlitlig USB-kommunikation. Till följd av detta slipper
användaren de vanliga problemen med installationer med Bluetooth eller WiFi/trådbundet nätverk, till exempel
parkoppling, nätverksinfrastruktur och anslutningsbarhet. Ingen annan fristående POS-skrivare kan uppnå
detta idag!

Star revolutionerar direktutskrift av kvitton från iPad – genom en valfri POS-terminal via en
standard-USB-lightning-kabel för iPad, iPhone eller iPod

ALLT handlar om anslutningsbarhet
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Utskriftsmetod/upplösning Direktvärmeutskrift/203 dpi  

Utskriftshastighet 250 mm/sekund

Pappersbredd 80 mm (58 mm med pappersreglaget)

Utskriftsbredd 72 mm (80 mm bred) 51 mm (58 mm bred)

Papprets tjocklek 0.053 – 0.085 mm

Pappersrullens diameter Upp till 83 mm

Automatisk skärare Giljotin med partiellt klipp (livslängd: 2 miljoner klipp)                     

Strömförsörjning Intern – europeiska och brittiska kablar ingår. Energy Star-certifierad

Gränssnitt ochanslutningsbarhet USB 2.0 och en unik anslutning för direkt dataöverföring och

laddning på samma gång till iPad/iPhone/iPod med medföljande Apple-lightningkabel

Skrivarspråk Star Graphic Mode. Stöder läget Star Line & ESC/POS™ via     

FuturePRNT-programvaran

Sensorer Pappret slut, Luckan öppen

Mått 142 (B) x 204 (D) x 132 (H) mm   1.68Kg

Tillförlitlighet MCBF  60 miljoner rader/automatisk skärare: 2 miljoner klipp

ECO-egenskaper Övre marginal: 11 mm

Print on Demand (Windows), 25 % och 50 % minskning av kvittolängden/komprimering av kvittots

horisontella bredd från 80 mm till 58 mm (Windows)

Drivrutiner Windows 7,8,10, OPOS, JavaPOS 

SDK-support för iOS, Android och Windows

Star IO SDK för iOS och Android   CUPS Driver (Linux, MAC OS) 

HDetta ingår i Skrivare; nätkabel på 1,8 m; vertikal väggmonteringssats;

pappersrulle; pappersreglage på 58 mm; hölje som döljer

strömbrytaren; installationsanvisningar; USB-kabel på 1 m 

(lightningkabel som medföljer Apple-enheten)

Tillval Stänkskydd – SPC-T100/650   Desk Boot – VS-T650/100 (desk boot)

Integrerad ljudsignal – BU01-24-A

Klar för Stars molntjänster

Digital kvittoutskrift AllReceipts™ med kundappen    (www.SMCS.io)

Verktyg för enhetshantering Ger status i realtid över den installerade skrivarbasen med

uppdateradefelmeddelanden på en omfattande molnbaserad instrumentpanelEnquête voor Ingår i

appen för omedelbar feedback

Undersökning av kundnöjdhet  Aanwezig in de app voor onmiddellijke feedback

Omedelbar inkoppling  Länk via logotypen till återförsäljarens webbplats för snabb

direktkommunikationn

Funktion för att skicka tillbaka kvittot   Möjlighet att överföra kampanjbilder i fyra färger och/eller

regler och villkor till kundens smarttelefon

futurePRNT-programvara Förbättrade designverktyg för kvitton för Windows som arbetar

fristående från återförsäljarens programvara. De sofistikerade, lättanvända verktygen – inklusive verktyg för

bildimport, verktyg för flerkupongmarknadsföring, verktyg som aktiveras av text, verktyg som automatiskt

vrider texten vid lodrätt bruk och verktyg för journaler och flerkopiering – kan installeras på en terminal och

skickas till alla andra terminaler på platsen via en .XML-fil, vilket gör att varje enskild skrivare inte behöver

konfigureras före installation, vilket sparar både tid och pengar.

Garanti 4 års garanti inklusive huvud och klippare (europeiska fastlandet)

Artikelnummer       EU & UK   TSP143IIIU GY E+U  PRINTER     USB grå           39472390

EU & UK   TSP143IIIU WT E+U  PRINTER     USB ultravit      39472490

Mer information

Säljavdelning +44 (0) 1494 471111 e-mail Sales@Star-EMEA.com

Teknisk support +44 (0) 1494 471111 / Support@Star-EMEA.com
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Specifikationer Kvitton för TSP143III USB
Kvitton på 58/80 mm

Skrivare med

anslutning och

laddning på 2,4 A

(max) via

USBenhet

Den nya TSP143III med USB-anslutning fungerar
utmärkt med Stars nya AllReceipts-tjänst för digitala 
kvitton. Skrivaren skickar direkt en bild av det
utskrivna kvittot med en kampanjbild helt i färg eller
reglerna och villkoren till molnet så att kunden kan
hämta dem anonymt. Telefonnummer eller e-post
behövs inte. Detaljhandlarna får nu omedelbar
feedback om kundnöjdhet och kan dessutom
skicka reklammaterial till kundernas smarttelefoner.
Kunden, i sin tur, kommer att ha en spännande ny
mobilapp med vilken de kan hantera sina kvitton
digitalt och sortera dem efter datum, typ eller
återförsäljare, och dessutom ha funktioner för
säkerhetskopiering och utskrift. Enhetshantering i
realtid online ingår också.
www.Star-EMEA.com/products/starcloudservices

Automatisk 

utslätningsfunktion

Inga fler ihoprullade
kvitton som faller av
kassadisken. Stars nya
utslätningsfunktion slätar
ut kvittona före leverans.

www.Star-EMEA.com   

förpackningen

för delar


