
Epson TM-H6000IV (014): Serial,
w/o PS, ECW

ADATLAP

Szürkeárnyalatos számla- és bizonylatnyomtatás, csekkfeldolgozás 
egyetlen kompakt készülékkel, alacsony fenntartási költséggel.

A TM-H6000III sikerére alapozva, a fenntartási költség csökkentése érdekében, ezt a 
nyomtatót megnövelt hatékonyság és takarékos papírhasználat jellemzi. További 
kiemelt tulajdonságai az új távoli kezelés funkció, az egyszerű telepítés és a két 
beépített interfész.

Takarékos papírhasználat
A TM-H6000IV papírtakarékos funkciójával akár 31 százalékkal is csökkentheti a 
papírhasználatot. A logók és szöveg kicsinyítése helyett, amely akár olvashatatlanná is 
teheti a szöveget, a 'papírtakarékos' funkcióval automatikusan lecsökkentheti az üres 
helyeket és a vonalkód magasságát. A számla elvágása előtt már nyomtat is a 
következő számla tetejére, így csökkentve a felső margót.
Kevesebbet fogyaszt
Alacsonyabb áramfelhasználás az ENERGY STAR-minősítésnek köszönhetően.
Időt és energiát takaríthat meg
Az új, távoli kezelés funkcióval akár egy teljes TM-H6000IV nyomtatóparkot is kezelhet 
hálózatban. Egyetlen helyről megfigyelheti az összes nyomtató állapotát, és távolról 
végezheti el a beállításokat.
Egyszerű integráció
Bármikor kényelmesen válthat USB-kapcsolatra, mivel az USB-csatlakozás a 
cserélhető második interfész mellett beépítve található.
Részletgazdag szürkeárnyalatos nyomtatás
Nyűgözze le ügyfeleit kiváló minőségű számlákkal. A TM-H6000IV nyomtatóval 
részletgazdag logókat és grafikát nyomtathat szürkeárnyalatban, így tökéletes 
megoldást nyújt a márkaarculat vagy speciális ajánlatok hatékonyabb közlésére.
Gyors tranzakciók
A TM-H6000IV akár 300 mm/mp számlanyomtatási és 5,7 sor másodpercenkénti 
bizonylatnyomtatási sebességével tranzakcióit gyorsan és gördülékenyen 
bonyolíthatja. A pontos és gyors csekkfeldolgozást az opcionális, 99 százalékos 
pontosságot is meghaladó MICR-olvasó biztosítja.
Könnyű használat
A TM-H6000IV használatához nincs szükség különösebb tapasztalatra - nagyméretű 
papírbetöltőjébe könnyedén helyezheti be a bizonylatokat és csekkeket. A 
fogyóeszközök cseréje pedig biztonságos, egyszerű eljárás, nincsenek éles szélek és 
nincs szükség a készülék felbontására.

LÉNYEGES JELLEMZŐK



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség nyugta 300 mm/sec
Nyomtatási sebesség szelvény 5,70 sor/mp (40 oszlopok, 17,80 cpi)
Hasábkapacitás szelvény 45 karakter/mp / 60 karakter/mp
Karaktermagasság nyugta 1,41 mm (Sz) x 3,39 mm (M) / 0,99 mm (Sz) x 2,4 mm (M)
Karaktermagasság szelvény 1,56 mm (Sz) x 3,11 mm (M) / 1,24 mm (Sz) x 3,11 mm (M)
Karakterkészlet nyugta 95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 11 grafika
Karakterkészlet szelvény 95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 12 grafikus
Karakter per hüvelyk szelvény Bizonylat: 13,3 cpi / 17,8 cpi
Felbontás 180 dpi x 180 dpi

INTERFÉSZEK
Csatlakozók RS-232, B típusú USB 2.0, Fiók-kilökő, Ügyféltájékoztató kijelzők

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység PS-180 (opció)
Üzemi feszültség 24 V

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 186 x 278 x 181 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 4,4 kg
Színes Epson Cool White
Zajszint Működés közben: 55 dB (A)

RECEIPT SLIP / E/P
Nyomtatási módszer Vonalelrendezésű hőnyomtatás 9 tűs soros pontmátrix
Nyomtatási sebesség 300 mm/sec 5,70 sor/mp (40 oszlopok, 17,80 cpi)

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Oszlopkapacitás 45 karakter/mp / 60 karakter/mp
Karaktermagasság 1,41 mm (Sz) x 3,39 mm (M) / 0,99 mm (Sz) x 

2,4 mm (M)
1,56 mm (Sz) x 3,11 mm (M) / 1,24 mm (Sz) x 
3,11 mm (M)

Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 11 
grafika

95 alfanumerikus, 37 nemzetközi, 128 x 12 
grafikus

Karakter per hüvelyk Bizonylat: 13,3 cpi / 17,8 cpi

PAPÍR
Papírformátum 79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 83,00 mm 
(opció)

68 - 230 mm (Sz) x 68 - 297 mm (M), Min. 68 - 
152 mm

Másolási kapacitás három másolat és egy eredeti

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C31CB25014

Vonalkód 8715946486703

Méretek egyedi csomagolás 296 x 391 x 292 mm

Doboz súlya 5,8 kg

db 1 Egységek

Származási ország Kína

Palettaméret 56 db

Epson TM-H6000IV (014): Serial, w/o PS,
ECW

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató
Hőpapír-tekercs
A festékpatronok (szelvény)
Bekapcsológomb-fedél
Csatlakozófedél
Használati utasítás

FOGYÓANYAGOK

Ribbon Cartridge TM-U675/-H6000/II, M-U420/820/825, 
black (ERC32B) (C43S015371)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Epson PS-180
C32C825341
Epson UB-P02II
C32C823891
Epson UB-S01
C32C823361
Epson UB-R03
C32C824461
Epson UB-S09
C32C823861
Epson UB-U03II
C32C824131
Epson UB-U04
C32C823950
Epson UB-U05
C32C823991
Epson UB-U19
C32C824092

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


