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DATOVÝ LIST

S 2palcovou přenosnou tiskárnou účtenek Epson TM-P20II získáte 
ještě větší všestrannost, konektivitu, snadné použití a odolnost.

Přenosná tiskárna účtenek Epson TM-P20II má zcela nový, ultra lehký a stylový 
design a nabízí řadu nových a pokročilých funkcí a zvýšenou odolnost. Nabízí 
vynikající flexibilitu, spolehlivost, konektivitu a snadné použití. Je ideální pro rušná, 
mobilní prostředí, např. v oblasti maloobchodu, pohostinství a použití ve vozidlech. 

Zcela nový model TM-P20II nabízí výjimečný výkon v kompaktním, stylovém a ultra 
lehkém provedení. Je ideální pro každého, kdo potřebuje tisknout účtenky na cestách. 
Nyní je také schválená pro použití ve vozidlech, je ještě robustnější a poskytuje 
zvýšenou odolnost proti nárazu a ochranu podle norem IP54. Navíc ji lze snadno 
připevnit na pás nebo ramenní popruh. Díky připojení USB-C a podpoře „klasických“ 
režimů nízké spotřeby energie a Bluetooth 5.0 poskytuje vynikající dosah, 
bezproblémové párování a spolehlivou celodenní životnost baterie. Standard Wi-Fi 5 
poskytuje vynikající bezdrátový výkon, včetně režimu Wi-Fi „Direct“ umožňujícího 
přímé připojení až 8 zařízení bez nutnosti připojení k síti nebo hotspotu. Dodává se s 
komplexním návodem pro rychlé spuštění, který obsahuje QR kódy odkazující na 
video průvodce pro rychlé a snadné nastavení a konfiguraci.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zcela nové kompaktní a stylové provedení
Ergonomická a lehká konstrukce, která se 
používá intuitivně.
Tiskněte kdekoli a kdykoli
Ideální pro mobilní použití, včetně použití ve 
vozidlech.
Extrémně robustní a spolehlivá
Vylepšená odolnost proti nárazům a krytí 
IP54 proti vniknutí prachu a vody.
Vynikající konektivita
USB-C a W-Fi, plus režim W-Fi Direct pro 
snadný tisk.
Jednoduchá instalace a konfigurace
Dodává se s návodem pro rychlé spuštění, 
který obsahuje QR kódy odkazující na video 
průvodce.



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

ROZHRANÍ
Rozhraní Bluetooth, USB Type-C

NAPÁJENÍ
Životnost baterie Bluetooth 27 Hodiny

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku 79 x 120 x 46 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 0,22 kg
Barva Černá (EBCK)
Max. hladina hluku Operation (Roll): 57 dB (A)
vlhkost vzduchu Provoz 10% - 90%
Teplota Provoz -15° C - 50° C

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C31CJ99101

Čárový kód 8715946709277

Země původu Filipíny

Epson TM-P20II (101): Receipt,
Bluetooth, USB-C, EU

OBSAH DODÁVKY

Spona pro připnutí k opasku
Hlavní zařízení
Papírové role
USB kabel
Záruční dokument
Baterie (OY-BY20)
Úvodní příručka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OT-BY20 (093): Li-Ion Battery
C32C831093
Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II
C32C882321
Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II
C32C882331
Epson OT-PC20II (341): Padded case for P20II
C32C882341
Epson OT-SB20II (371): Single battery charger for OT-BY20
C32C882371
Epson OT-CH20II (391): Multiple battery charger for P20II
C32C882391

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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