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TM-L90 är Epsons kompakta termoetikettskrivare som även är perfekt 
för streckkodsutskrifter. Den här modellen ökar enkelt produktiviteten 
på postkontor, apotek, stormarknader och andra verksamheter. Du 
kan enkelt skriva ut olika typer av etiketter och kvitton, i många olika 
storlekar, tack vare den justerbara skäraren.

Etikett- och streckkodsutskrifter
Med snabba termoutskrifter på upp till 150 mm/sek är TM-L90 en värdefull tillgång i din 
verksamhet. Med den här modellen kan du skriva ut och ägna dig åt viktigare arbete, 
istället för att behöva stå och vänta på etiketter och streckkoder.

Fler anslutningsmöjligheter
Den här skrivaren har serieutskrift i hög hastighet, Ethernet-anslutning och 
parallellanslutning samt ett inbyggt USB-gränssnitt, vilket innebär att den kan användas 
som en nätverksenhet.

Enkel att använda
Det kompakta formatet och väggfästet gör att du kan placera den nästan var som helst, i 
vilket läge som helst, för bekvämma och mångsidiga utskrifter. De praktiska 
designfunktionerna, som enkel pappersmatning, valbar automatisk skärning och trasselfri 
pappersmatning, säkerställer en enkel hantering. Den användarvänliga operatörspanelen 
och en livslängd på upp till 20 miljoner rader ger problemfritt underhåll under lång tid. 

Etiketter av hög kvalitet
Möjligheten att skriva ut i gråskala innebär att du kan anpassa layouter och enkelt lägga 
till logotyper och reklammeddelanden.

Större kvittorullar, bredare papper 
Sammanfattningsvis är etikettskrivarserien TM-L90 en av de mest effektiva 
etikettskrivarna på marknaden: Den accepterar stora pappersrullar (upp till 90 mm i 
diameter) och du kan välja pappersbredder mellan 38 och 80 mm för etiketter i olika 
storlekar.

VIKTIGA FUNKTIONER

Mångsidig
För etikett- och streckkodsutskrifter. Stödjer 
gråskaleutskrift
Hög utskriftshastighet
Termoutskrifter upp till 150 mm/sek
Enkel installation
Monteras liggande, stående eller på vägg
Användarvänlig
Enkelt byte av papper, inbyggt USB-gränssnitt
Mediaflexibilitet
Etikett- och kvittoskrivare, från 38–80 mm 
bredd



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Print speed 150�mm/sek

FONTS & STYLES

Utskriftshastighet (etikett) 150�mm/sek

Tryckhastighet kvitto 150�mm/sek

Tryckhastighet 150�mm/sek

Utskriftsteckenuppsättning ANK

Skrifthöjd 1,5�mm�(B) x 3�mm�(H) / 1,1�mm�(B) x 2,1�mm�(H)

Teckenuppsättning 95 Alfanumeriska, 18 Internationell, 128 x 7 Grafik

Tecken per tum 22,6�cpi / 16,9�cpi

Punkttjocklek 203�DPI x 203�DPI

Utskriftstecken Streckkod

GRÄNSSNITT

Anslutningar USB 2.0 Typ B, RS-232

POWER

Nätdel PS-180

ALLMÄNT

Mått 140�x�148�x�203�mm�(Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 1,9�kg

Färg Epson Dark Gray

Ljudnivå Drift:�53�dB (A)

DATABUFFERT

Databuffert 4�kB�eller�45�Bytes

ANNAN

Garanti 24�Månader�Inlämning

Optional warranty extension available

LOGISTIKINFORMATION

SKU C31C412412

Streckkod 8715946533568

Mått enskild förpackning 250 x 195 x 235 mm

Carton Weight 2,8 kg

Styck 4 Units

Tillverkningsland Kina

Pallstorlek 112�Styck (16 x 7)

�TM-L90

LEVERANSOMFATTNING

Pappersrullsseparator
Etikett pappersrulle
Huvudenhet
PS-180
Pappersutmatningsfack guide
Lock över påslagningsknapp
Bruksanvisning
Paneletikett för liggande placering

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson WH-10: Väggfäste för upphängning av TM-T88IV,TM-
T88V

� C32C845040

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


