Epson lança versão ‘aperfeiçoada’ de impressora de recibos e apresenta a TM-T20X
Após sucesso com a TM-T20 em pontos de venda, empresa aposta em modelo mais veloz
Nos últimos anos, a impressora de recibos Epson TM-T20 se consolidou como a melhor opção para
pontos de venda no Brasil. Entretanto, mesmo com o sucesso do produto, a Epson, líder mundial em
impressão, projeção e imagem digital, continuou trabalhando no desenvolvimento de soluções ainda
mais eficazes para o mercado. E, nesta segunda-feira, a empresa anunciou o lançamento da TM-T20X,
uma versão ainda mais rápida da TM-T20, com opções Ethernet ou Dual (USB + Serial) e três anos de
garantia.
“A Epson tem em sua essência a inovação e a busca por estar completamente conectada ao que o
mercado exige. Há cada vez mais uma necessidade de otimização de operações, aliando,
principalmente, dois fatores: economia e velocidade. Com a TM-T20X, que é a evolução de um produto
já muito bem sucedido, temos convicção de que oferecemos uma solução plenamente capaz de
auxiliar no desenvolvimento de diferentes setores, sendo o varejo um dos principais”, afirmou Mateus
Larrabure, gerente de negócios da Epson.
Econômica, a TM-T20X aposta em versatilidade. Enquanto uma versão conta com duas portas de
comunicação (USB e Serial), a outra conta com uma porta Ethernet. Ambas têm alta confiabilidade e
funções fáceis de usar, como carga rápida de papel (drop-in) e guilhotina inclusa. Além disso,
apresentam baixo consumo de energia, monitoramento de status da impressora e contadores de
manutenção, que são excelentes ferramentas de controle.
“Criamos uma solução ainda mais veloz, passando da velocidade de impressão de 150 mm/s (TM-T20)
para 200 mm/s (TM-T20X). E, mesmo com esse aumento, mantivemos a confiabilidade do produto,
oferecendo baixo índice de falha e três anos de garantia. Acreditamos que este equipamento será
muito bem aceito pelos comerciantes em geral”, encerrou Mateus Larrabure.
Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao
conectar pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de
precisão. A empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em
jato de tinta, comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições
para a realização de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos para cumprir com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o mundo
vendas anuais de mais de US$ 10 bilhões.

Para mais informações sobre a Epson, visite: epson.com.br. Você também pode se
conectar com a Epson do Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsonDoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsonDoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsonDoBrasil).
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