
Epson TM-S9000MJ Series
ADATLAP

Kétoldalas színes szkennelés, tintasugaras validálás és hőpapíros 
blokknyomtatás egyetlen kompakt és hatékony készülékben.

Az Epson a TM-S9000MJ készülék megalkotásakor a pénzügyi szolgáltatási szektor 
kiszolgálásában szerzett tapasztalataira alapozva egy igazi multifunkciós csekk 
szkennert, nyomtatót és blokknyomtatót tervezett.

A TM-S9000MJ egyetlen kompakt készülékben ötvözi a kétoldalas színes szkennelést, 
a tintasugaras validálást és a hőpapíros blokknyomtatást, valamint új normát állít fel a 
gyorsaság és pontosság terén. A csekkek percenként akár 200 dokumentumos 
gyorsasággal szkennelhetők be, emellett automatikus dőléskorrekció és 
háttérzajszűrés is alkalmazható. A fényképes igazolványok és vágottlapok beolvasása 
is hasonlóan gyors és pontos.

Az akár 16 soros, extranagy validálási területnek köszönhetően a validáláshoz 
szükséges minden információ kinyomtatható, valamint lehetővé válik bankutalványok, 
marketingüzenetekkel ellátott vágottlap-blokkok nyomtatása is közvetlenül a pultnál. A 
készülék akár 300mm/mp sebességű blokknyomtatást biztosít opcionális 
szürkeárnyalatos logónyomtatással, emellett akár 30 százalékkal csökkenti a 
papírfelhasználást.

A 100 lapos automata lapadagoló megkönnyíti a többoldalas dokumentumok 
szkennelését, a kettősadagolás-érzékelő pedig gondoskodik arról, hogy a készülékbe 
egyszerre csak egy lap kerüljön. A hatékonyság még tovább fokozható az egyedülálló, 
99,9 százalékos pontosságú mágnestintás karakterfelismerés (MICR) segítségével. A 
TM-S9000MJ készülék az Epson tintasugaras nyomtatási, hőnyomtatási és 
szkennelési szakértelmére alapozva, az Epson termékektől megszokott 
megbízhatósággal problémamentes működést szavatol. A készülék minden alkatrésze 
a készülék teljes élettartama alatt kitart, így csak a kellékanyagok cseréjére lesz 
szükség. A TM-S9000MJ készülékhez rendelhető hitel- és bankkártyákat támogató 
mágnescsík-leolvasó, valamint egy USB-hub is, amelyhez további készülékek 
csatlakoztathatók.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Háromfunkciós készülék
Számlák szkennelése, validálása és 
nyomtatása
Gyors és pontos
200 dok./perc szkennelés, 300mm/s 
blokknyomtatás
Hatékony
Több tétel pontos feldolgozása
Validálás nagy felületen
Akár 16 soros validálás nyomtatása
30% papírmegtakarítás
Papírtakarékos funkció számláknál



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

KÉPOLVASÓ EGYSÉG
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)
Átmenő teljesítmény 200 DPM
Felbontás - vágottlap 100 x 100 dpi, 120 x 120 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi
Felbontás - igazolványok 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Adatformátum Szürkeárnyalatos: TIFF, JPEG, BMP, Raszter, Fekete-fehér: TIFF, BMP, 24 bites színmélység: 

TIFF, JPEG, BMP, IR (infravörös): Mint a fekete-fehérnél, szürkeárnyalatnál
Képméret max. 107 mm (M) x max. 235 mm (L)
Szkennelési sebesség - 
vágottlap

800 mm/s

Szkennelési sebesség - 
igazolványok

118 mm/s

Dokumentumméret 120 mm - 235 mm (L) x 60 mm - 120 mm (M)
Igazolványok típusa ISO/IEC7810 kompatibilis
Zsebkapacitás ASF: 100 Lapok, Fő zseb: 100 Lapok, Alzseb: 50 Lapok
MICR-leolvasó Állandó mágneses torzítás
MICR szimbólumkészlet E13B, CMC7
OCR E13B, OCR A, OCR B

TEKERCSPAPÍR ADAGOLÓ VÁGOTTLAP ADAGOLÓ
Nyomtatási módszer Vonalelrendezésű hőnyomtatás Tintasugaras sornyomtató tintasugaras 

nyomtatófejjel

NYOMTATÁSI SPECIFIKÁCIÓK
Nyomtatási sebesség 300 mm/sec
Nyomtatási szélesség Papírszélesség 80 mm, 42 / 56 100 mm - 215 mm (A papírhossztól függően)
Nyomtatási magasság 50,8 mm
Nyomtatható sorok 12 Sorok / 16 Sorok maximális

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 11 

grafika

PAPÍR
Papírformátum 79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm 60 mm - 120 mm (H) x 120 mm - 235 mm (L)

ÁLTALÁNOS
Színes Epson Dark Grey
Papírtípusok Csekkek, Normál papír, Utalvány, Lapok
Csatlakozók B típusú USB 2.0, A típusú USB 2.0 (opcionális)

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

Méretek egyedi csomagolás 360 x 400 x 290 mm

Doboz súlya 6,7 kg

Epson TM-S9000MJ Series

A DOBOZ TARTALMA

Hálózati adapter, J
Tápkábel
Hőpapír-tekercs
USB-kábel
Használati utasítás
2 tintapatron

FOGYÓANYAGOK

Epson SJIC18(K) INK FOR TM-S2000MJ & S9000MJ 
(C33S020484)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


