Impressora Fiscal
Epson TM-T900F
A Impressora Fiscal Epson TM-T900F é o modelo mais
rápido da categoria. Ideal para atender a alta demanda
de impressão do varejo. Além disso, atende à nova
padronização de comandos do convênio ICMS 09/09.
www.bztech.com.br

Especificações da Epson TM-T900F
Método de impressão:
Velocidade de impressão:
Colunas:
Interface:
Papel:
Tipo:
Dimensões (mm):
Diâmetro externo máximo:
Papel recomendado:
Largura de impressão:
Densidade de impressão:
Código de barras:
Fonte de alimentação:
Alimentação da impressora
Acionamento de gaveta:
Sistema de troca da bobina:
Sistema de corte do papel:
Confiabilidade:

Dimensões gerais:
Peso (aproximado):
Garantia:
Cor:
Características:

Impressão térmica direta
Até 260 mm/s
57 colunas para a impressão de cupons
1 USB 2.0 tipo A, 1 USB 2.0 tipo B e 1 RJ45 Ethernet
Bobina de papel térmico
79,5 +/- 0,5 (largura)
83 mm
Papeis térmicos certificados pela COTEPE e que atendam aos
requisitos do Ato COTEPE/ICMS 04/2010.
72 mm
203 dpp
UPC-A, UPC-E,EAN-8/13, CODE39,CODE128, ITF,
CODABAR,PD-417,QR-CODE
100 Vac – 10% a 240 Vac + 15%
24 Vdc
Sim
Drop – in (Carga fácil do papel)
Tipo tesoura
MTBF: 360 mil horas
MCBF: 60 milhões de linhas
Vida útil da guilhotina: 2 milhões de cortes
175 (A) x 140 (L) x 199 (P) mm
2,2 Kg
12 meses balcão
Cinza escuro ( EDG)
Impressão de código de barras
Impressão de logotipo personalizado e tamanho variável
Impressão de linhas promocionais nos cupons fiscais e nos recibos
não fiscais
Truncagem ou arredondamento do valor do item
Permite a impressão do item de venda em 1 linha (maior economia)
Itens máximos emitidos no cupom fiscal: 999 itens / cupom
Acionamento de buzina interna configurável.
Cancelamentos de CF, CNF e CCd a distancia

Epson TM-T900F

LINHA DE IMPRESSORAS TÉRMICAS FISCAIS

Atende a todos os requisitos do convênio ICMS 09/09

Mais agilidade para seus negócios!

Drivers e softwares
Windows 95/98/XP, CE/MObilie,Vista, 7, 8, 8.1. Linux e Android
Tamanho da memória de fita detalhe (MFD): 4 GB
Número de reduções z:
3.650 reduções

Para mais informação sobre os programas ambientais da Epson visite
eco.epson.com

www.epson.com.br
Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas 4003-0376
Outras localidades 0800 880 0094
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Garantia padrão
de um ano

Alta velocidade

Tecnologia
100% Epson

MELHOR DESEMPENHO
COM MAIOR VELOCIDADE
DE IMPRESSÃO
E ROBUSTEZ.
IMPRESSORA FISCAL
ECF-IF TM-T900F
ATM-T900F, é o modelo mais veloz da nova família de impressoras fiscais que atendem
ao convênio 09/09. O modelo perfeito para atender a alta demanda de impressão do
varejo.
A TM-T900F permite a extração de relatórios e a gravação de arquivos em pen drive, via
porta USB específica. Além da possibilidade de transmissão dos dados de venda no
formato CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) diretamente para os servidores do fisco via
internet .

BENEFÍCIOS :
• Economia de papel: emissão de cupons otimizados, reconhecidamente os menores do
mercado. Com a utilização do recurso para imprimir o cupom em tamanho reduzido e
com o fim da necessidade de impressão do código de barras 2D ao final da redução Z.
A economia de papel com a TM-T900F é de até 30%.
• Agilidade:
Troca da bobina em poucos segundos (Sistema Drop-in)
Guilhotina inclusa para o corte do papel
• Maior Conectividade:
01 Ethernet para conexão direta com o Fisco
01 USB 2.0 para conexão com o programa aplicativo fiscal (PAF ECF)
01 USB para extração de dados via pen drive
• Segurança:
Módulo Fiscal blindado assegura a inviolabilidade do processamento fiscal do
equipamento.
Lacre eletrônico que detecta violação do gabinete bloqueando o equipamento.

1- Conexão para gaveta
2- Botões de Seleção e Status
3- Entrada da fonte de alimentação
4- Entrada USB p/ Dispositivo de Armazenamento (pen drive)
5- Entrada USB p/ conexão c/ micro para comunicação com o Programa Aplicativo Fiscal
6- Entrada de rede Ethernet p/ conexão direta com o Fisco

Personalize seus
recibos com a
inclusão de logotipos

Agilidade total

• Durabilidade:
Memória Fiscal (MF): 3650 reduções Z , permitindo uma vida útil de 10 anos
Memória de Fita Detalhe (MFD): 4 GB
Robustez do Hardware compatível com a durabilidade da base fiscal
Acionamento de buzina interna programável.
• Geração de relatórios fiscais CF-e:
A TM-T900F faz a geração do cupom Fiscal Eletrônico em formato XML.
• Fácil integração com os softwares de mercado
A TM-T900F atende a nova padronização de comandos do convenio ICMS 09/09 e
dispõe de ferramentas de software que facilitam a migração dos aplicativos que já
utilizam as DLLs Epson para impressoras fiscais do convenio anterior, de forma
simples e rápida.
Para quem já trabalha com o modelo Epson TM-T800F a integração é imediata, elas
são totalmente compatíveis.
• Produto nacional, disponível para venda via cartão BNDES

