
Epson TM-C710
KARTA PRODUKTU

Epson TM-C710 to wysokiej jakości, kolorowa drukarka bonów, która 
doskonale sprawdza się we wszystkich punktach sprzedaży w 
kreowaniu kampanii reklamowych skierowanych do klientów.

Z drukarką Epson TM-C710 Twoje kampanie reklamowe nabiorą koloru. Dzięki temu 
zwiększysz zyski i zbudujesz zaufanie klientów. Możliwość drukowania kolorowych 
bonów od ręki w chwili transakcji pozwala zaoferować klientom promocje i oferty 
przygotowane specjalnie dla nich.

Zachwycająca jakość drukowanych bonów potwierdza, że drukarka TM-C710 jest 
zaawansowanym narzędziem w marketingu bezpośrednim, znacznie ułatwiającym 
komunikację z klientami. Dotyczy to imprez specjalnych, kampanii promocyjnych, 
korzyści płynących z programów lojalnościowych oraz sprzedaży w ramach programu 
bodźców, a ma na celu przyciągnięcie uwagi większej liczby nowych klientów.

Dzięki wysokiej jakości wydruków z drukarki TM-C710 można z łatwością odróżnić 
bony od paragonów. Wyraźne, przyciągające wzrok promocje zwiększają liczbę osób 
korzystających z nich, zachęcają klientów do powrotu i budują zaufanie do firmy. 
Możliwość drukowania od ręki pozwala na w pełni indywidualne podejście. Oferty, 
promocje i komunikaty są przygotowywane dla konkretnego klienta.

Wszystko dzięki modelowi TM-C710 — wyjątkowej drukarce kolorowych bonów, która 
z racji niewielkich rozmiarów doskonale sprawdzi się w każdym punkcie kasowym. 

Aby skrócić czas obsługi klienta, wydruk 20-centymetrowego kuponu z drukarki TM-
C710 trwa około 2 sekund. Przyspiesza to i ułatwia proces transakcji. Dodatkowo 
drukarka jest prosta w obsłudze i, podobnie jak w przypadku każdej drukarki 
paragonowej firmy Epson, wymiana tuszu i papieru zajmuje dosłownie kilka sekund. 

Ponadto jest ekonomiczna — zastosowanie wysokowydajnych tuszy pozwala 
drukować o wiele więcej. Dzięki systemowi inteligentnego zasilania w tusz żadna 
kropla atramentu nie jest zmarnowana, co z kolei obniża całkowite koszty użytkowania. 

KLUCZOWE CECHY

Pełnokolorowe wydruki
Przyciągnij klientów i zwiększ zyski z 
promocji
Wydruki na żądanie
Spersonalizowane promocje i oferty
Oszczędność
Kolorowe, wysokonakładowe wydruki bonów
Szybkość i wydajność
Drukuj wysokiej jakości bony w ciągu kilku 
sekund
Kompaktowa budowa
Oszczędność miejsca w punkcie kasowym



SPECYFIKACJE PRODUKTU
PAPIER
Format papieru 57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 90,00 mm

INTERFEJSY
Przyłącza USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

ZASILANIE
Zasilacz PS-180

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 140 x 210 x 222 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 5,2 kg
Kolor Epson Dark Grey
Instalacja Poziom
Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, Składowanie 5% - 85%
Temperatura Praca 10°C - 35°C, Składowanie -20°C - 60°C

CZCIONKI I STYLE
Prędkość drukowania 130 mm/s
Znak drukowany Grafika, Kod kreskowy

UTRZYMANIE STANDARDÓW
Standardy EMC Oznaczenie CE
Standardy bezpieczeństwa TÜV

INNE FUNKCJE
Czujniki Czujnik otwarcia przedniej osłony, Czujnik końca papieru, Czujnik pojemnika z tuszem

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C31CA91021

Kod kreskowy 8715946531618

Wymiary opakowania pojedynczego 400 x 500 x 255 mm

Waga pudełka 10,6 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 128 szt.

Epson TM-C710

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wkład atramentowy
Urządzenie podstawowe
PS-180 & Przewód AC
Papier rolkowy
Instrukcja obsługi

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Epson SJIC25P cartridge for TM-C710 (C33S020591)
Epson coupon paper roll for TM-C610, 58mm x 70m 
(C33S045267)

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


