
Epson TM-m30II (112): USB +
Ethernet + NES + BT, Black, PS,
EU

DATASHEETS

Gebruiksvriendelijke POS-oplossing (Point-Of-Sale) voor 
speciaalzaken, boetiekjes, kleine restaurants, bars, café's, 
delicatessenzaken, voedseltrucks en kiosks.

Epson, de grootste fabrikant van POS-printers in Europa1, heeft het instapmodel, de TM-
m30II, ontwikkeld om het groeiende aanbod van compacte mPOS-apparaten nog verder 
uit te breiden. Dit model heeft verbeterde functionaliteit en connectiviteit en geeft de 
gebruiker nog meer waardevolle ruimte op de toonbank dankzij het compacte, discrete 
design en kleine voetafdruk. 

Eenvoudig, compact design
De TM-m30II is ontworpen als een eenvoudige, compacte kubus, en heeft een zeer 
kleine voetafdruk. Het onopvallende ontwerp past naadloos in vrijwel elke omgeving. 
Verkrijgbaar in zwart of wit.
Verbeterde connectiviteit
Als opvolger van de iconische TM-m30-kassabonprinter biedt de TM-m30II verbeterde 
connectiviteit om te voldoen aan de behoeften van bedrijven die willen groeien, zoals: 
USB, Ethernet en optionele Bluetooth. 
Betrouwbaarheid
Deze mPOS-kassabonprinter biedt tal van nieuwe functies die zijn ontworpen om de 
transactionele efficiëntie te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hogere 
printsnelheden tot 250 mm/s; een sensor voor einde papier, die met name nuttig is voor 
onbeheerde toepassingen zoals in kiosks; verbeterd mechanisme, betere printkop, 
automatische papiersnijder en een geavanceerde papierbesparingsfunctie met 
achterwaartse papierinvoer. 
Gebruiksgemak
De POS-expertise van Epson heeft een ongeëvenaarde constructiekwaliteit en verfijnde 
functionaliteit opgeleverd, waarbij elk onderdeel is ontwikkeld met het oog op 
gebruiksgemak. De TM-m30II kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd, voor de 
ultieme flexibiliteit wat betreft plaatsingsmogelijkheden. Dit model is eenvoudig aan te 
sluiten op tablets en andere mobiele apparaten waarbij LED-indicatoren de status 
weergeven van Wi-Fi, Ethernet en Bluetooth (optioneel). Daarnaast biedt de flexibele 
inlooppapierinvoer gebruikers van boven of van voren toegang tot de TM-m30II. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Iconisch design
Stijlvol, praktisch design met compact 
formaat en strakke lijnen
Voordelig
Instapmodel (vernieuwde versie van zijn 
voorganger, de TM-m30)
Snel printen
Hogere printsnelheid van 250 mm/s
Direct printen vanaf mobiele apparaten
Installeren of bijwerken van drivers is niet 
nodig
Betrouwbaar
De beproefde en betrouwbare 
constructiekwaliteit van Epson



PRODUCT SPECIFICATIONS

Afdruksnelheid 250 mm/sec

PAPER

Papierformaat 57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 18,00 mm,

57,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm,

79,50 ± 0,50 (B) mm x dia 18,00 mm,

79,50 ± 0,50 (B) mm x dia 83,00 mm

LETTERTYPEN EN OPMAAKPROFIELEN

Afdruksnelheid receipt 250 mm/sec

Afdruktekenset ANK

Afdruk lettertype receipt ANK

Tekenset 95 alfanumeriek, 18 internationaal, 128 x 43 diagram

Puntdichtheid 203 dpi x 203 dpi

Afdruktekens Tekst (incl. eurosymbool), Grafiek, Streepjescode

INTERFACES

Aansluitingen Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Bluetooth, USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, 

Ladeterugslag, USB 1.1 type B

POWER

Energievoorziening Wisselstroomadapter, C, Stroomkabel EURO

ALGEMEEN

Afmetingen 127 x 127 x 127 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 1,3 kg

Kleur Wit

Geluidspiek Bedrijf: 55 dB (A)

Installatie Horizontaal, Verticaal, Muurhouder

Steekverbinding D.K.D. function

DATA BUFFER

Gegevensbuffer 12 kB

OVERIGE

Garantie 24 maanden Carry-in

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C31CJ27112

Streepjescode 8715946685069

Afmetingen losse verpakking 490 x 400 x 255 mm

Gewicht van de verpakking 0 kg

Land van herkomst Filippijnen

Epson TM-m30II (112): USB + Ethernet
+ NES + BT, Black, PS, EU

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Stroomkabel
Papielrol
Hoofdapparaat
Papierscheider
Inschakelknop deksel
Plaatsingshandleiding
Garantiebewijs
Wisselstroomadapter, C1
Kabelbevestigingseenheid

OPTIONELE ACCESSOIRES

Wall Hanging Bracket

C32C881017

OT-BZ20-634: Optional External Buzzer

C32C890634

Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE

C32C891323

1.  Grootste fabrikant van POS-printers: gebaseerd op
verzendingen in boekjaar 2018 (IDC 2019)
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