
Epson�TM-L90-i�Series
DATASHEET

Print labels the easy way with the Epson TM-L90-i from Epson's 
TM-Intelligent family. With its unique built-in intelligence, called 
ePOS Print, and an integrated web server, the TM-L90-i allows 
you print directly from devices running popular web browsers – 
no drivers needed.

This gives you huge flexibility, as you can use the TM-L90-i with virtually any 
device and operating system. And as the TM-L90-i can control other Epson 
printers, it will enable you to add driverless printing capabilities to your existing 
printers. 

The TM-L90-i simplifies servicing and maintenance and reduces your costs. It 
can be configured directly from web applications and, as it doesn't need a 
permanent connection to a PC or server, you need fewer pieces of equipment, 
cutting your energy bills and environmental impact. 

KEY FEATURES

Driverless
Print directly from web browsers
Flexible
Works with most devices and OS
Printers Hub
Controls additional printers
Easy maintenance
Configure from web applications
Saves money
Cuts bills and environmental impact

http://www.multisystems.gr


PRODUCT SPECIFICATIONS

INTERFACES

Interfaces USB 2.0 Type A (4x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 Micro-AB, SD 

memory card, blank

GENERAL

Product dimensions 145�x�195�x�148�mm�(Width x Depth x Height)

Product weight 1.6�kg

Colour Epson Cool White

Sound Pressure Operation:�55�dB (A)

Installation horizontally

Humidity Operation�10% - 90%, Storage�10% - 90%

Temperature Operation�5° C - 45° C, Storage�-10° C - 50° C

FONTS & STYLES

Print Speed 150�mm/sec

Printing Font ANK

Character size 0.99�mm�(W) x 2.4�mm�(H) / 1.41�mm�(W) x 3.39�mm�(H)

Character set 95 Alphanumeric, 18 set International, 128 x 43 Graphic

Dot density 180�dpi x 180�dpi

DATA BUFFER

Data Buffer 4�kB�or�45�Bytes

STANDARDS COMPLIANCE

EMC Standards CE marking

Safety standards TÜV

OTHER FEATURES

Cutter Partial Cut

Factory options Autocutter, Near-end sensor

Sensors Unit open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor

OTHER

Warranty 12�months�Carry in

Epson�TM-L90-i�Series

WHAT'S IN THE BOX

AC Adaptor

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson OT-WL01 (732): Wireless LAN set for Epson 
TM-i

� C32C890732

Trademarks and registered trademarks are the property of Seiko Epson Corporation or their respective owners. 
Product information is subject to change without prior notice.

Telephone: 01952 607111 (UK)+ 
01 436 7742 (Republic of Ireland) 
E-mail: enquiries@epson.co.uk 
Chat: etalk.epson-europe.com 
Fax: 0871 222 6740 
+ Local call rate.

Web:      www.epson.co.uk 
               www.epson.ie

For more information please contact:



  

 

ACR Electronics ΕΠΕ 

Λεωφ. Θηβών 339, 122 43, Αιγάλεω 

http://www.multisystems.gr |  info@multisystems.gr 

Tel. 211 780 1000   Fax 211 780 2000 
 

Συνεργαζόμενοι οίκοι

 

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε 

Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής 

καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και 

φορολογικούς μηχανισμούς. 

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια 

καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες 

μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής. 

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο 

οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την 

πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας 

συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων 

τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 

διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας 

εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας στο 211 780 1000, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει 
 

 
 

Barcode scanners 
 
Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής  

 

Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα 
 
Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες 
 

 

 

Φορητά τερματικά 
 
Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ   

 
 

 

Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale 
 
Συστήματα POS  |  Touchscreen οθόνες  |  Θερμικοί εκτυπωτές 

 
 

 

Λύσεις πλαστικών καρτών 
 
Εκτυπωτές πλαστικών καρτών  |  Αναλώσιμα  |  Πλαστικές κάρτες PVC 

 
 

 

Φορολογικά προϊόντα 
 
Ταμειακές μηχανές  |  Φορολογικοί μηχανισμοί  |  Φορολογικοί εκτυπωτές 

 

 

http://www.multisystems.gr
http://www.multisystems.gr/
mailto:info@multisystems.gr
http://www.multisystems.gr

