
Epson TM-L90 Series
ADATLAP

Kompakt címkenyomtató, amely szinte bárhová telepíthető a gyors, 
megbízható és sokoldalú nyomtatáshoz.

A TM-L90 az Epson kompakt hőnyomtatója címkékhez, amely használható 
vonalkódnyomtatáshoz is. Ez a készülék hatékonyabbá teheti a munkát 
postahivatalokban, gyógyszertárakban, szupermarketekben és más üzletekben. 
Különböző címke- és számlapapírokra képes nyomtatni különböző méretekben, az 
állítható vágóegységnek köszönhetően.

Címke- és vonalkódnyomtatás
A 150mm/mp sebességű hőnyomtatással a TM-L90 jelentős értéket képvisel a 
vállalkozása számára. Ezzel a készülékkel sok időt takaríthat meg a címkék és 
vonalkódok nyomtatása során, és hasznosabb üzleti tevékenységekkel foglalkozhat.

Széleskörűbb csatlakoztatási lehetőségek
A nyomtató nagy sebességű soros, Ethernet és párhuzamos csatlakozókkal, valamint 
egy beépített USB interfésszel rendelkezik, ezért hálózati egységként is működtethető.

Egyszerű használat
A kis helyigény és a fali rögzítőkonzol lehetővé teszi, hogy bárhová elhelyezzék 
bármilyen helyzetben a kényelmes és sokoldalú nyomtatás érdekében. A praktikus 
funkciók, például a beejtős papíradagolás, választható automata vágó és az 
elakadásmentes papíradagolás biztosítják a folyamatos működést. A könnyen 
használható kezelői felület és a 20 millió soros élettartam hosszú, problémamentes 
karbantartást tesz lehetővé. 

Kiváló minőségű címkék
Szürkeárnyalatos funkciói lehetővé teszik a testreszabott elrendezések, logók és 
promóciós üzenetek nyomtatását is.

Nagyobb számlatekercsek, szélesebb papír
Összességében véve a TM-L90 a ma kapható egyik leghatékonyabb címkenyomtató: 
nagy átmérőjű papírtekercsek befogadására képes (akár 90 milliméter átmérőig); a 
különböző méretű címkék nyomtatásához pedig 38 és 80 mm közötti papírszélesség 
választható.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Sokoldalú
Címke és vonalkód, szürkeárnyalatos 
nyomtatás.
Nagy nyomtatási sebesség
Hőnyomtatás, akár 150 mm/s sebességgel
Könnyű telepítés
Vízszintesen, függőlegesen, vagy falra 
függesztve
Könnyű használat
Beejtéses papírbetöltés, beépített USB 
interfész
Rugalmas papírkezelés
Címke- és számlapapír, 38-80 mm közötti 
szélesség



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
Nyomtatási sebesség 150 mm/sec

PAPÍR
Papírformátum 79,50 ± 0,50 (Sz) mm x átmérő 90,00 mm

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK
Nyomtatási sebesség (címke) 150 mm/sec
Nyomtatási sebesség nyugta 150 mm/sec
Nyomtatási sebesség 150 mm/sec
Karaktermagasság 1,5 mm (Sz) x 3 mm (M) / 1,1 mm (Sz) x 2,1 mm (M)
Karakterkészlet 95 alfanumerikus, 18 nemzetközi, 128 x 7 grafika
Karakter per hüvelyk 22,6 cpi / 16,9 cpi
Felbontás 203 dpi x 203 dpi
Nyomtatási jelek Vonalkód

INTERFÉSZEK
Csatlakozók B típusú USB 2.0, Párhuzamos (opcionális), RS-232 (opcionális), Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 

10 Base-T) (opcionális)

ÁRAMELLÁTÁS
Tápegység PS-180
Áramfelvétel Átlag: 1,8 A
Üzemi feszültség 24 V

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 140 x 148 x 203 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,9 kg
Színes Epson Dark Grey / Epson Cool White
Telepítés Vízszintes, Függőleges fali tartóval

ADATPUFFER
Adatpuffer 4 kB vagy 45 byte

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

Méretek egyedi csomagolás 500 x 400 x 274 mm

Doboz súlya 11,1 kg

db 4 Egységek

Palettaméret 168 db (24 x 7)

Epson TM-L90 Series

A DOBOZ TARTALMA

Címke papírtekercs
Nyomtató
PS-180
Papírkiadó tálca vezető
Papírtekercs távtartó
Bekapcsológomb-fedél
Használati utasítás
Panel a vízszintes felszereléshez

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

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