
TM-T88V-iEpson TM-T88V-i
Inteligente para Ponto de Venda Móvel e Serviços na Nuvem

A impressora inteligente TM-T88V-i da Epson combina a nossa impressora de recibos 

de maior vendagem, a TM-T88V, com um PC reforçado para o varejo. Fornece aos 

usuários uma solução de impressão simples e elegante, sem necessidade de instalar 

drivers. A TM-T88V-i é fácil de utilizar e manter, é ideal para uso com dispositivos 

móveis e tablets, já que pode imprimir a partir de qualquer dispositivo capaz de 

executar um navegador Web compatível com HTML 5. Uma ligação LAN ou WLAN é 

tudo que você vai precisar. Além disso, a TM-T88V-i, permite a impressão em tons de 

cinza para adicionar logotipos e imagens aos recibos.

Com ajuda da exclusiva tecnologia ePOS-Print integrada, a TM-T88V-i é capaz de 

receber comandos XML a partir de aplicações web, além de comunicarse diretamente 

com navegadores compatíveis com HTML 5 como Safari®, Chrome™, Internet 

Explorer® e o navegador Android standard. Por isso, a TM-T88V-i é ideal para aqueles 

restaurantes, hotéis e bares que utilizam tablets ou outro tipo de dispositivos para 

anotar os pedidos. Adicionalmente, não somente permite aos usuários mudar de 

aplicação sem necessidade de modificar os parâmetros de impressão, mas também 

configurar a impressora a partir dos dispositivos móveis.

O ponto de venda ideal para os varejistas que precisam imprimir a partir de qualquer dispositivo móvel e ter 
acesso a serviços na nuvem.

Características principais
• Impressão de conteúdo da Web a partir de qualquer dispositivo móvel sem necessidade 

de drivers e independente de S.O.
• Conectividade Ethernet, Wireless-N opcional
• Servidor Web integrado (Apache)
• Agregue serviços na nuvem
• Quatro entradas USB para dispositivos periféricos
• Velocidades de impressão de até 300 mm / segundo
• Opções de impressão que reduzem em até 30% o consumo do papel
• Código de barras QRCODE residente
• Controla multiplas impressoras tipo escrava

Com Ethernet e os cartões opcionais Wireless-N para conectividade a Internet, mais 

4 entradas para dispositivos periféricos USB, a TM-i oferece uma solução confiável, 

com tecnologia fan less, sem discos rígidos ou peças móveis. Controlando múltiplas 

impressoras TM com interface Ethernet, que passam a atuar como escravas para o 

processamento de ordens de cozinha e muito mais.



Especificações da impressora

Impressora
Método de impressão Impressão térmica de linhas
Velocidade de impressão Máxima de 11,8”/ seg. (300 mm) com gráfico e texto
Fonte da impressão
Fontes Fonte A (predeterminada): 12 x 24

Fonte B: 9 x 17 (incluso o espaçador horizontal de 2 pontos)
Capacidade de colunas 80 mm: 42 / 56 colunas; modelo de 58 mm: 30 / 40 colunas
Tamanho do caractere Fonte A: 1,41 x 3,39; Fonte B: 0,99 x 2,40 (largura x altura mm)
Jogo de caracteres 95 alfanuméricos, 18 internacionais, 128 x 43 gráfico (incluso a página definida pelo usuário), Chinês 

tradicional / simplificado, tailandês, japonês
Código de barras UPC-A / E, CODE 39 / 93 / 128, EAN8 / PDF417, 13, ITF, símbolos CODABAR 2D: QR-CODE, 

MaxiCode, Composite Symbology, GS1-128, GS1 DataBar Omnidireccional / truncado / limitado /
expandido

Tamanhos de papel 80 mm: diâmetro de 3,13” ± 0,02” x 3,27” (79,5 ± 0,5 (largura) x 83 mm)
58mm: diâmetro de 2,26” ± 0,02” x 3,27” (57,5 ± 0,5 (largura) x 83 mm)

Espessura do papel 55 – 80 mícrons
Confiabilidade
Tempo médio antes de falhas 360.000 horas
Ciclo médio antes de falhas 70.000.000 linhas
Guilhotina 2 milhões de cortes

Informação geral
Buffer de dados Recepção: 45 bytes o 4KB, selecionável; definido pelo usuário: 12KB; macro: 2KB; gráficos NV: 

256KB; Usuário NV: 1KB; área de modo de página: 106K
Fonte de alimentação 24 VCC ± 7%
Consumo de energia Aprox. 1,7 A (média)
Fonte de alimentação Interna (cabo de CA incluso) IN: CA 100-240 Vac / OUT: CC 24V
Função D.K.D. 2 controladores
Dimensões gerais 145 x 195 x 148 mm (5,71” x 7,68” x 5,83”) (largura x profundidade x altura)
Peso 1,6 kg (3,5 libras)
Cor Epson Dark Gray (Preto-EDG), Epson Cool White (Branco-EWC)
Opções da fábrica Tampa da fonte de alimentação, adaptador de CA PS-180
Software da impressora Utilidades para configuração estão no CD ou podem fazer download no site pos.epson.com
Normas EMI FCC / ICES-003 Classe A
Normas de segurança Cumpre as diretrizes de WEEE e RoHS
Garantia 2 anos de garantia limitada

PC reforçado para o varejo
Processador Processador Intel® Atom™ ARM9 (400 MHz)
Memória do sistema 256 MB
Sistema operacional Linux incorporado
Interfaces USB 2.0 tipo A (4X), 1 interface Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T e entrada para cartão microSD.

Software inteligente
Software WebPOS Configuration, ePOS-Device®

Função do servidor de web simples Servidor HTTP (Apache)

As especificações e termos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Os demais nomes de produtos e as marcas são propriedade de suas respetivas empresas. Epson nega todo e qualquer 
direito sobre essas marcas. © 2013 Epson America, Inc. CPD-LS100821 03/15

Velocidade

www.epson.com.br

Central de Atendimento ao Cliente

Capitais e Regiões Metropolitanas 4003-0376
Outras Localidades 

0800-880-0094

Para obter mais informações sobre os programas ambientais da Epson, 
visite www.epson.com.br/meioambiente

*Se deseja mais informação sobre nossa linha de interfaces Connect-It, contate um representante de vendas da Epson.
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