
Epson TM-m30II-H (142): USB +
Ethernet + BT + Lightning + SD,
Black, PS, EU

KARTA PRODUKTU

Łatwe w obsłudze rozwiązanie POS, które umożliwia połączenie z 
urządzeniami peryferyjnymi za pomocą zaawansowanej funkcji 
koncentratora.

Epson, wiodący producent drukarek POS w Europie1, opracował rozwiązanie mPOS 
TM-m30II-H do specjalistycznych sklepów, butików, niewielkich restauracji, barów, 
kawiarni, delikatesów i food trucków. Oferuje ona rozszerzoną funkcjonalność oraz 
połączenie typu „synchronizuj i ładuj” z urządzeniami przenośnymi, która pozwala 
zasilać tablet i drukować dane przy pomocy jednego przewodu. 

Prosta kompaktowa konstrukcja
Drukarka TM-m30II-H ma prostą, kompaktową obudowę o bryle sześcianu, dzięki 
czemu zajmuje bardzo mało miejsca. Dyskretna konstrukcja doskonale pasuje do 
większości środowisk. Dostępna jest w czerni lub bieli.
Więcej opcji podłączania
Urządzenie mPOS wśród licznych funkcji oferuje zaawansowaną funkcję 
koncentratora. Urządzenia peryferyjne, takie jak skanery, klawiatury i wagi, mogą 
łączyć się bezpośrednio z modelem TM-m30II-H i przesyłać dane na takie urządzenia 
jak tablet, które normalnie nie obsługują urządzeń peryferyjnych. Oferuje także 
zaawansowane funkcje łączności (USB, Ethernet i opcjonalnie Bluetooth), a także 
drukowanie bezpośrednio z serwera (SDP) i chmury (OMS).
Niezawodność
Drukarka TM-M30II-H oferuje szereg nowych funkcji zaprojektowanych z myślą o 
sprawności przeprowadzania transakcji. Oto niektóre z nich: większa szybkość 
drukowania do 250 mm/s, czujnik końca papieru, udoskonalony mechanizm, głowica 
drukująca i automatyczna gilotyna oraz zaawansowana funkcja oszczędzania papieru z 
możliwością podawania z tyłu. 
Łatwość obsługi
Doświadczenie firmy Epson w dziedzinie technologii POS zaowocowało niezrównaną 
jakością i doskonałą funkcjonalnością – każdy element został opracowany z myślą o 
łatwości obsługi. Drukarkę TM-M30II-H można zainstalować poziomo lub pionowo, co 
pozwala na jeszcze większą możliwość jej ustawienia. Z łatwością można ją sparować 
z tabletem i innymi urządzeniami przenośnymi. Wskaźniki LED wyświetlają status 
połączenia Wi-Fi, Ethernet i opcjonalnie Bluetooth. Ponadto elastyczny sposób 
ładowania papieru pozwala na uzupełnianie papieru z przodu lub od góry. 

KLUCZOWE CECHY

Więcej opcji podłączania
Trzy porty USB A do podłączenia urządzeń 
peryferyjnych
Klasyczna konstrukcja
Stylowe, praktyczne wzornictwo i niewielkie 
gabaryty
Szybkie drukowanie
Większa szybkość drukowania wynosząca 
250 mm/s
Drukowanie bezpośrednio z urządzeń 
przenośnych
Brak konieczności instalowania lub 
aktualizowania sterowników
Niezawodność
Sprawdzona, godna zaufania jakość 
wykonania firmy Epson



SPECYFIKACJE PRODUKTU
Szybkość drukowania 200 mm/s

PAPIER
Format papieru 57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 18,00 mm,

57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm,
79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 18,00 mm,
79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania receipt 200 mm/s
Prędkość drukowania 250 mm/s
Czcionka drukowana ANK
Drukowanie rodzaj czcionki 
receipt

ANK

Zestaw znaków 95 alfanumerycznych, 18 międzynarodowych, Grafika 128 x 43
Gęstość punktów 203 DPI x 203 DPI
Znak drukowany Tekst (łącznie z symbolem euro), Grafika, Kod kreskowy

INTERFEJSY
Przyłącza Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A, 

Wysuwanie szuflady, Gniazdo kart pamięci Micro SD
Ładowanie i synchronizacja 
tabletu

1x

ZASILANIE
Zasilacz PS-180, Przewód zasilający EURO

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 127 x 127 x 127 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 1,3 kg
Kolor Biały
Poziom hałasu Praca: 55 dB (A)
Instalacja Poziom, Pion, Uchwyt naścienny
Złącze wtykowe Funkcja D.K.D

BUFOR DANYCH
Bufor danych 12 kB

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C31CH92142

Kod kreskowy 8715946685021

Kraj pochodzenia Chiny

Epson TM-m30II-H (142): USB +
Ethernet + BT + Lightning + SD, Black,
PS, EU

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przewód zasilający
Papier rolkowy
Urządzenie podstawowe
Element dystansowy do papieru
Włącznik za pokrywie
Instrukcja montażu
Karta gwarancyjna
Zasilacz sieciowy, C1
Uchwyt do mocowania kabli

OPCJONALNE AKCESORIA

OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Back Plate Cover, White
C32C881020
Wall Hanging Bracket
C32C881017
Tablet Stand, Black
7110080
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323

1.  Lider wśród producentów drukarek POS na podstawie
sprzedaży w roku finansowym 2018 (IDC 2019).

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


