
Epson TM-H6000IV
KARTA PRODUKTU

Wydruki w odcieniach szarości paragonów, pokwitowań i 
przetwarzanie czeków przy użyciu jednego niewielkiego urządzenia o 
niskim całkowitym koszcie posiadania.

Bazując na sukcesie drukarki TM-H6000III, zmniejszono zużycie energii i papieru, co 
pozwala sprzedawcom obniżyć koszty ogólne. Administratorzy docenią nowe funkcje 
zdalnego zarządzania, łatwość instalacji i dwa wbudowane interfejsy.

Mniejsze zużycie papieru
Zużycie papieru mniejsze o nawet 31 procent dzięki funkcji oszczędzania papieru w 
drukarce TM-H6000IV. Zamiast ścieśniania logo i tekstu, co powoduje zniekształcenia i 
może niekorzystnie wpłynąć na czytelność, funkcja oszczędzania papieru 
automatycznie redukuje puste miejsca i wysokość kodów paskowych. Przed odcięciem 
bieżącego paragonu urządzenie drukuje także początek następnego, zmniejszając 
margines górny.
Mniejsze zużycie energii
Niższe koszty energii dzięki wydajności energetycznej zgodnej z normą ENERGY 
STAR.
Oszczędność czasu i mniej kłopotów
Nowa funkcja zdalnego zarządzania pozwala z łatwością zarządzać przez sieć flotą 
drukarek TM-H6000IV. Stan wszystkich drukarek i ich wykorzystanie można śledzić z 
jednej lokalizacji, zdalnie dokonując zmian w ustawieniach.
Łatwa integracja
Złącze USB w standardzie oraz dodatkowy wymienny interfejs pozwalają w dowolnym 
momencie przełączyć się na obsługę USB.
Atrakcyjna grafika w odcieniach szarości
Wysokiej jakości paragony pozwalają wywrzeć na klientach dobre wrażenie. Drukarka 
TM-H6000IV umożliwia wydruk efektownych logotypów i grafiki w odcieniach szarości, 
co pozwala wzmocnić świadomość marki oraz skuteczniej informować o ofertach 
specjalnych.
Szybkie transakcje
Każda transakcja jest szybka i bezproblemowa, ponieważ w drukarce TM-H6000IV 
szybkość druku została zwiększona do nawet 300 mm/s (w przypadku paragonów) i 
5,7 wierszy na sekundę (w przypadku pokwitowań). Klienci już nie będą narzekać na 
nieudane przetwarzanie czeków, ponieważ dokładność opcjonalnego czytnika MICR 
wynosi ponad 99%.
Łatwa obsługa
Obsługa TM-H6000IV nie sprawi kłopotów nawet niedoświadczonym użytkownikom — 
duży otwór na papier ułatwia bezproblemowe wkładanie pokwitowań i czeków. 
Materiały eksploatacyjne można bezpiecznie wymienić jedną ręką, ponieważ drukarka 
nie ma ostrych krawędzi lub odsłoniętych części.

KLUCZOWE CECHY

Oszczędzanie papieru - Zużycie do 31% 
papieru mniej
Mniejsze zużycie energii - Norma ENERGY 
STAR
Zdalne zarządzanie - Oszczędność czasu i 
mniej kłopotów
Prosta integracja - Złącze USB w 
standardzie
Wydruki w skali szarości - Atrakcyjna grafika 
i logo



SPECYFIKACJE PRODUKTU

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania receipt 300 mm/s
Prędkość drukowania slip 5,70 lps (40 kolumny, 17,80 cpi)
Prędkość drukowania 
endorsement

4,00 lps (40 kolumny, 21,20 cpi)

Kolumna pojemność slip 45 zn./s / 60 zn./s
Kolumna pojemność 
endorsement

40 zn./s

Wysokość czcionki receipt 1,41 mm (SZ) x 3,39 mm (W) / 0,99 mm (SZ) x 2,4 mm (W)
Wysokość czcionki slip 1,56 mm (SZ) x 3,11 mm (W) / 1,24 mm (SZ) x 3,11 mm (W)
Kolumna pojemność 
endorsement

1,09 mm (SZ) x 2,41 mm (W)

Zestaw znaków receipt 95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Grafika 128 x 11
Zestaw znaków slip 95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Graficzne 128 x 12
Zestaw znaków/cal slip Pokwitowanie: 13,3 cpi / 17,8 cpi
Gęstość punktów 180 DPI x 180 DPI

INTERFEJSY
Przyłącza RS-232, Złącze USB 2.0 typu B, Wysuwanie szuflady, Wyświetlacz dla klientów

ZASILANIE
Zasilacz PS-180 & przewód EURO AC
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,1 A, średnia modułu paragonów: ok. 2 A, średnia modułu pokwitowań: ok. 2 A
Napięcie robocze 24 V

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 186 x 278 x 181 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 4,4 kg
Kolor Epson ciemnoszary/biały zimny
Poziom hałasu Praca: 55 dB (A)
Instalacja Poziom

RECEIPT SLIP / E/P
Metoda drukowania Termiczne drukowanie wierszowe 9-igłowa matryca szeregowa

9-igłowa matryca szeregowa
Szybkość drukowania 300 mm/s 5,70 lps (40 kolumny, 17,80 cpi)

4,00 lps (40 kolumny, 21,20 cpi)

CZCIONKI I STYLE
Szerokość kolumny 45 zn./s / 60 zn./s

40 zn./s
Wysokość czcionki 1,41 mm (SZ) x 3,39 mm (W) / 0,99 mm (SZ) x 

2,4 mm (W)
1,56 mm (SZ) x 3,11 mm (W) / 1,24 mm (SZ) x 
3,11 mm (W)
1,09 mm (SZ) x 2,41 mm (W)

Zestaw znaków 95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, 
Grafika 128 x 11

95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, 
Graficzne 128 x 12

Zestaw znaków/cal Pokwitowanie: 13,3 cpi / 17,8 cpi

PAPIER
Format papieru 79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm,

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

68 - 230 mm (SZ) x 68 - 297 mm (W), Min 68 - 
152 mm

Możliwość tworzenia kopii trzy kopii + oryginał
dwa kopii + oryginał

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Epson TM-H6000IV

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Rolka papieru termicznego
Nabój z kolorowym tuszem (slip)
Włącznik za pokrywie
Osłona złącz
Instrukcja obsługi

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Ribbon Cartridge TM-U675/-H6000/II, M-U420/820/825, 
black (ERC32B) (C43S015371)

OPCJONALNE AKCESORIA

PS-180: Universal Power Supply
C32C825341
Epson UB-P02II
C32C823891
UB-S01
C32C823361
Epson UB-R03
C32C824461
UB-S09
C32C823861
UB-U03II
C32C824131
UB-U05
C32C823991
UB-U19
C32C824092
UB-U06
C32C824071

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: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


