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Pålitliga utskrifter i farten från Europas främsta tillverkare av 
butiksskrivare1. TM-P20 Wi-Fi är vår minsta och lättaste mobila 
kvittoskrivare, perfekt för försäljningspersonal, hotell- och 
restauranganställda och alla andra som är i behov av kvittoutskrifter i 
farten. Den enkla inställningsfunktionen medför också en snabb och 
problemfri Wi-Fi-konfigurering utan att någon ytterligare hårdvara 
krävs.

Lätt och kompakt
TM-P20 Wi-Fi är mindre än hälften så stor2 som våra andra tvåtumsmodeller, och cirka 
två tredjedelar lättare3. Dess fördelar inkluderar snabba utskriftshastigheter (upp till 100 
mm/sek) samt en batterilivslängd på upp till sex timmar, vilket gör den perfekt för 
upptagen säljpersonal i samband med inköp ute i affären och för restaurangpersonal i 
samband med bordsservering. Enheten levereras också med en bältesklämma som 
möjliggör handsfree-transport.
Krångelfria anslutningsmöjligheter
Vår intelligenta ebutiksteknik gör att skrivaren kan kommunicera med webbläsare och 
skapa direktutskrifter från valfri mobil enhet – och allt utan att du behöver installera eller 
uppdatera någon drivrutin. NFC(Near field communication)-funktionalitet gör att mobiler 
och/eller surfplattor enkelt kan synkroniseras med skrivarna. Streckkodssynkronisering 
erbjuds också för icke-NFC-enheter i syfte att göra hanteringen snabbare och enklare.
Robust
Vi vet hur frustrerande fördröjningar kan vara. Därför levereras TM-P20 Wi-Fi med ett 
antal funktioner som hjälper till att säkerställa fortsatt drift. I syfte att skydda mot små 
olyckor som kan inträffa, har enheten gjorts stöttålig mot fall på upp till 150 cm samt är, i 
kombination med det mjuka höljetillbehöret, IP-54-certifierat ifråga om stötar samt 
vattentålighet.
Enkel att använda
Den enkla inställningsfunktionen medför också en snabb och problemfri Wi-Fi-
konfigurering utan att någon ytterligare hårdvara krävs. Enkel, intuitiv drift och LED-
ljusangivelser gör det enkelt att använda skrivaren. Dropin-pappersmatning medför enkla 
pappersbyten till och med i farten.

VIKTIGA FUNKTIONER

Lättviktig och kompakt
Perfekt för kvitto- och biljettutskrifter i farten
ePOS-print
Möjliggör utskrifter från valfri mobil enhet utan 
att installera drivrutiner
Lång batterilivslängd
Håller i upp till 6 timmar för fortsatt bruk. 
(Laddare medföljer också)
Enkel inställningsfunktion
Snabb konfigurering på ett Wi-FI-nätverk utan 
att någon ytterligare hårdvara krävs.
Hög utskriftshastighet
Upp till 100 mm/s för snabba kvittoutskrifter 
och snabb överföring



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Print speed 100�mm/sek

FONTS & STYLES

Tryckhastighet kvitto 100�mm/sek

Tryckhastighet 100�mm/sek

Utskriftsteckenuppsättning ANK

Tryck teckensnitt kvitto ANK

Teckenuppsättning 18 Internationell

Punkttjocklek 203�DPI x 203�DPI

Utskriftstecken Text (inkl. euro-symbol), Grafik

GRÄNSSNITT

Anslutningar USB 2.0 Typ Mini-B, Trådlöst nätverk IEEE 802.11a/b/g/n

POWER

Nätdel Strömadapter, C, Cradle, EUROPEISK STRÖMKABEL

Batteritid WiFi�9�Timmar, WiFi (Energy saving mode)�16�Timmar

ALLMÄNT

Mått 79�x�120�x�44�mm�(Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 0,23�kg

Färg Black (EBCK)

Ljudnivå Drift:�57�dB (A)

Installation Horisontellt, Vertikalt

Luftfuktighet Drift�10% - 90%

DATABUFFERT

Databuffert 0�kB�eller�128�Bytes

HÅLLA STANDARD

EMC-standarder FCC class A, CE marking

Säkerhetsstandarder EN

LOGISTIKINFORMATION

SKU C31CE14021

Mått enskild förpackning 240 x 198 x 145 mm

Carton Weight 1,48 kg

Tillverkningsland Kina

Pallstorlek 216�Styck (34 x 6)
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LEVERANSOMFATTNING

Strömadapter, C
Bältesklämma
Docka
Huvudenhet
Rullpapper
USB-kabel
Användarhandbok (CD)
Garantidokument
Batteri (OT-BY20)
EUROPEISK STRÖMKABEL

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson OT-BY20 (093): Li-Ion Battery for TM-P20

� C32C831093

Epson OT-PC20 (000): Padded Case for TM-P20

� C32C881000

Epson OT-SC20 (002): Single Printer Charger for TM-P20

� C32C881002

1. - Futuresource consulting, 2010 2 – Under halva
storleken beräknas som följer: TM-P20: 413 cm3 / P60II:
1065 cm3, därmed 39 % av P60II:s volym 3 – Cirka en
tredjedel av vikten beräknas på följande vis:  TM-P20: 228
g / P60II: 630 g, därför 36 % av P60II:s vikt

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


