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The TM-T70II is the reliable thermal receipt printer that can be 
fully operated from the front, thanks to its front paper loading. 
With a small footprint, and accessible button controls, it 
conveniently sits under your counter, while its fast 250mm per 
second print speed and margin-less printing allow you to serve 
your customers quickly – without having to replace paper rolls 
quite so often.

Easy-to-use
Ideal for restaurants, retailers and the hospitality industry, this POS receipt 
printer conveniently sits underneath your counter, as it is the same height as 
most cash drawers, and saves you valuable desktop space. Combined with a 
wide range of connectivity options (USB, Ethernet and Wi-Fi) this receipt printer 
offers you the flexibility to set up and operate wherever is most convenient for 
you. Wires and cables are also protected from accidental spillages thanks to the 
optional protective.

Long-lasting
This receipt printer is ideal for busy environments that demand consistent, high 
volume printing. It features an improved printing mechanism life of up to 17 
million lines, as well as a printhead life cycle of 120km and auto cutter that can 
carry on working for up to 1.7 million transactions.

Save money
With the margin-less paper saving function, you can print receipts right up to the 
edge. This helps save you money, as you are able to print more receipts per roll, 
and can be an effective eco-friendly addition to your business.

High quality receipt printouts
The TM-T70II is able to print receipts in different shades of grey. Advanced 
graphic and barcode printing capabilities allow for highly customized layouts. 
Logos and promotional messages can be added with ease.

KEY FEATURES

Front loading paper feed
Up to 250mm per second
Easily fits under most counters
Add logos and images to materials
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Epson�TM-T70II�Series

PRODUCT SPECIFICATIONS
Print method Thermal line printing

Print speed 250�mm/sec

FONTS & STYLES

Column capacity Paper width�80�mm, 56 / 42

PAPER

Paper size 79.50�±�0.50�(W)�mm�x�dia�83.00�mm

FONTS & STYLES

Print Speed 250�mm/sec

Print Speed receipt 250�mm/sec

Printing Font ANK

Column capacity receipt Paper width�80�mm, 56 / 42

Character size 0.99�mm�(W) x 2.4�mm�(H) / 1.14�mm�(W) x 3.38�mm�(H)

Characters per inch 20�cpi / 15�cpi

Dot density 180�dpi x 180�dpi

Color Printing Black

DATA BUFFER

Data Buffer 4�kB�or�45�Bytes

POWER

Power Supply PS-180

Operatingvoltage 24 V

GENERAL

Product dimensions 125�x�194�x�114�mm�(Width x Depth x Height)

Product weight 1.7�kg

Color Epson Dark Gray / Epson Cool White

STANDARDS COMPLIANCE

EMC Standards CE marking, GOST-R, EN55022 Class A

Safety standards EN, TÜV, GOST-R

OTHER FEATURES

Changeable interface Yes

OTHER

Warranty 24�months�Carry in

LOGISTICS INFORMATION

Dimensions Single Carton 257 x 193 x 241 mm

Carton Weight 2.8 Kg

Multiple Order Quantity 2 Units

Pallet Size Euro 168�Units (24 x 7)

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:   0871 222 6702 (UK)+ 
                      01 436 7742 (Republic of Ireland) 
E-mail:           enquiries@epson.co.uk 
Chat:              etalk.epson-europe.com 
Fax:                0871 222 6740 
 
+ Calls cost 10p per minute plus network extras.

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 
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