
Epson TM-C710
DUOMENŲ LAPAS

Spausdintuvu „Epson TM-C710“ spausdinami spalvoti kuponai suteikia 
galimybę padidinti pajamas ir klientų lojalumą. Spausdinant spalvotus 
kuponus pagal poreikį tiesiog prekybos metu, TM-C710 leidžia 
efektyviau pasiekti klientus ir pateikti tik jiems skirtas akcijas bei 
specialius pasiūlymus.

Naudodami TM-C710 sukursite išskirtinės kokybės kuponus, todėl šis spausdintuvas 
yra galingas tiesioginės rinkodaros įrankis, padedantis efektyviau bendrauti su 
klientais. Organizuokite specialius renginius, reklamines kampanijas, pasiūlykite 
lojalumo programos ir VIP pardavimo privalumų, taip padidindami tikimybę pritraukti 
naujų klientų ir populiarindami savo prekes.

Jei pasinaudosite TM-C710 aukštos kokybės spalvoto spausdinimo privalumu, atskirti 
kuponus nuo kvitų bus itin lengva. Maksimaliai padidinus reklamos matomumą 
padidėja ir kuponų panaudojimo tikimybė, o tai skatina verslo sėkmę ir klientų lojalumą. 
Be to, spausdindami pagal poreikį galėsite suasmeninti specialius pasiūlymus, 
reklamas ar pranešimus ir pritaikyti juos kiekvienam klientui.

Visa tai įmanoma pasitelkus TM-C710 – unikalų ir kompaktišką spalvotų kuponų 
spausdintuvą, kurį itin lengva sumontuoti kasoje. 

Klientai aptarnaujami greitai, nes spausdintuvu TM-C710 vidutinio 20 cm ilgio kuponas 
atspausdinamas per maždaug 2 sekundes, taigi operacijos atliekamos sparčiai ir 
sklandžiai. Šį, kaip ir kitus „Epson“ POS spausdintuvus, paprasta ir lengva naudoti, o 
rašalą ir popierių kasos darbuotojai gali pakeisti per kelias sekundes. 

Jis dar ir ekonomiškas – didelės talpos rašalo kasetės leidžia atspausdinti didelį 
kuponų kiekį, o išmanioji kasečių valdymo sistema užtikrina, kad būtų panaudotas 
kiekvienas rašalo lašelis, todėl eksploatacijos išlaidos yra itin mažos. 

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Padidinkite reklamos matomumą ir 
populiarumą
Tikslinė reklama ir pasiūlymai
Didelio kiekio kuponų spausdinimas
Aukštos kokybės kuponai per kelias 
sekundes
Sutaupykite vietos kasoje



Epson TM-C710

PRODUKTO SPECIFIKACIJA
POPIERIUS
Popieriaus formatas 57,50 ± 0,50 (plotis) mm x skersm. 90,00 mm

ŠRIFTAI IR STILIAI
Spausdinimo sparta 130 mm/sec
Spalvinis spausdinimas Visa spalva
Spausdinimo ženklai Grafika, Brūkšninis kodas

SĄSAJOS
Jungtys Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto 

sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T)

MAITINIMAS
Energijos tiekimas PS-180

BENDROJI INFORMACIJA
Gaminio matmenys 140 x 210 x 222 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 5,2 kg
Spalvinis „EpsonDark Gray“
Įdiegimas Horizontaliai
Galima oro drėgmė Veikimas 20% - 80%, Laikymas 5% - 85%
Galima temperatūra Veikimas 10° C - 35° C, Laikymas -20° C - 60° C

STANDARTŲ LAIKYMASIS
EMC standartai CE ženklinimas
Saugos standartai TÜV

KITOS FUNKCIJOS
Jutikliai Atidaryto priekinio dangčio jutiklis, Popieriaus pabaigos jutiklis, Rašalo kasetės jutiklis

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU C31CA91021

Brūkšninis kodas 8715946531618

Pavienės pakuotės matmenys 400 x 285 x 340 mm

Dėžės svoris 6,8 kg

Vnt. 1 Vienetai

Kilmės šalis Kinija

Plokštės dydis 128 Vnt. (16 x 8)

ESAMI PRIEDAI

Rašalo kasetė
Pagrindinis įrenginys
PS-180 & AC kabelis
Popieriaus rulonai
Vartotojo vadovas

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Epson SJIC25P cartridge for TM-C710
 C33S020591

Epson coupon paper roll for TM-C610, 58mm x 70m
 C33S045267

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
(Branch office Latvia) 
Skanstes street 50 
Rīga, LV-1013 
Latvija 
Tel: +371 67017800


