
Epson TM-T70-i Series
DATASHEET

Epson TM-T70-i är en enkel och elegant utskriftslösning som inte 
kräver drivrutiner. TM-T70-i, som fungerar perfekt med handdatorer 
eller mobiltelefoner, är lätt att använda och underhålla och skriver ut 
från alla enheter som använder en HTML5-kompatibel webbläsare. 
Stänkskyddade TM-T70-i pappersladdas och styrs dessutom 
framifrån, vilket gör den perfekt för placering under kassadiskar.

Användarvänlighet
Epson TM-T70-i erbjuder enkel och bekväm kvittoutskrift direkt från handdatorer och 
andra mobila enheter utan behov av drivrutiner. En LAN- eller WLAN-anslutning är allt du 
behöver. Faktum är att TM-T70-i kan skriva ut från alla enheter som använder en vanlig 
webbläsare.

Intelligent funktionalitet
Med hjälp av ePOS-Print, en unik inbyggd intelligens, kan TM-T70-i ta emot XML-
kommandon från webbprogram och kommunicera direkt med webbläsare som har stöd 
för HTML5, såsom Safari®, Chrome™, Internet Explorer® och standardwebbläsaren i 
Android. Därmed är TM-T70-i perfekt för restauranger, hotell och barer där handdatorer 
eller mobiltelefoner används för beställning. Dessutom kan användarna skifta mellan 
program utan att ändra skrivarinställningar och konfigurera skrivaren från mobila enheter.

Styr anslutna enheter
Tack vare ePOS-Prints förmåga att känna igen alla större ESC-/POS-funktioner som 
skickas som XML-kommandon kan TM-T70-i styra kassalådor och ytterligare skrivare 
med ett trådat eller trådlöst USB-gränssnitt, t.ex. köksskrivare för beställningar.

Tillförlitlig och lättskött
TM-T70-i är perfekt för företag som behöver ett stabilt system som är kostnadseffektivt 
att införa och sköta. Underhåll och felsökning är enkelt när inga drivrutiner behöver 
uppdateras och ingen permanent anslutning till en PC eller server behövs. Färre 
apparater innebär dessutom lägre strömförbrukning, vilket är både billigare för dig och 
bättre för miljön.

Bekväm placering
TM-T70-i är stänkskyddad samt laddas med papper och styrs framifrån, vilket gör den 
perfekt för placering under kassadiskar.

VIKTIGA FUNKTIONER

Skriv ut via webbläsare
Skriv ut direkt från HTML5-webbläsare
Inga drivrutiner behövs
Inga drivrutiner att installera eller uppdatera
XMT-kompatibel
Svarar på kommandon från webbprogram
ESC-/POS-funktion
Känner igen funktioner som skickas som XML
Lätt att placera
Ladda papper och styr enheten framifrån



PRODUKTSPECIFIKATIONER

GRÄNSSNITT

Anslutningar USB 2.0 Typ A (4x), Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Micro-AB, SD 

memory card, blank

ALLMÄNT

Mått 125 x 194 x 114 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 1,8 kg

Färg Epson Dark Gray / Epson Cool White

Ljudtryck Drift: 55 dB (A)

Installation Horisontellt

Luftfuktighet Drift 10% - 90%, Förvaring 10% - 90%

Temperatur Drift 5° C - 45° C, Förvaring -10° C - 50° C

FONTS & STYLES

Tryckhastighet 170 mm/sek

Utskriftsteckenuppsättning ANK

Skrifthöjd 1,27 mm (B) x 2,4 mm (H) / 1,69 mm (B) x 3,38 mm (H)

Punkttjocklek 180 DPI x 180 DPI

DATABUFFERT

Databuffert 4 kB eller 45 Bytes

HÅLLA STANDARD

EMC-standarder CE marking

Säkerhetsstandarder TÜV

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Klippenhet Delvis klippning

Fabriksalternativ Automatisk tillskärare, Nära-slut-sensor

Sensorer Enhet öppen-sensor, Pappersslutsensor, Pappret nästan slutsensor

ANNAN

Garanti 24 Månader Inlämning

Optional warranty extension available

Epson TM-T70-i Series

LEVERANSOMFATTNING

Nätdel

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson OT-WL01 (732): Trådlöst LAN-paket för Epson TM-i

C32C890732

OT-CC70-607: Connector Cover for TM-T70-i EBCK

C32C814607

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


