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SOLUÇÕES PARA CADA NECESSIDADE

PROJETOS
DE HOTELARIA
E RESTAURANTES

SOLUÇÕES QUE FARÃO COM QUE
SEUS CLIENTES SE SINTAM EM CASA
Os consumidores de serviços de hotelaria, restaurantes e entretenimento exigem mais conforto, transações ágeis,
além de serviço personalizado. Seja na recepção ou no restaurante, num estádio ou em uma casa de shows, você
amplia suas operações com soluções tecnológicas de alto rendimento — tudo ao lado de uma empresa líder na
indústria.

SALÕES
RESTAURANTES

SAGUÃO DE HOTEL

SAGUÃO DE HOTEL
1
Agilize o registro
de documentos
de identificação
Nossos scanners foram desenvolvidos
para digitalizar documentos, formulários,
identificações e passaportes para facilitar
a efetuação do registro.
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Mais benefícios no ponto
de venda para oferecer
agilidade no saguão
A impressora TM-T88V DT oferece um
sistema de ponto de venda com maior
capacidade de processamento e
flexibilidade de configuração em um
espaço reduzido. É ideal para aplicativos
móveis e para Standalone Kiosks.
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O melhor custo-benefício
na impressão de recibos
A impressora TM-T20, com seu design
compacto e moderno, permite imprimir
rapidamente na recepção do hotel,
oferecendo o melhor custo-benefício em
impressões térmicas.

Impressoras de alto
rendimento desenvolvidas
para ambientes exigentes
de impressão
A matricial FX-890II imprime rapidamente
as faturas quando o cliente solicita
impressão no papel, sendo capaz de
emitir até 7 cópias com apenas uma
impressão.
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RESTAURANTES

Oferecemos impressoras de recibos para
bares ou cozinhas, confiáveis e
otimizadas para trabalhos de alta
velocidade. São versáteis, compactas e
com opção de impressão com o lado
direito para cima, facilitando a leitura nos
ambientes agitados dos restaurantes.
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Atenda mais clientes
de maneira mais eficiente
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Telas de mais de
100 polegadas
Nossos projetores laser podem oferecer
telas de mais de 100 polegadas.
Operação 24h por dia, 7 dias por
semana, e até 20.000 horas praticamente
sem manutenção.2.
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Impressão móvel
no ponto de venda
A TM-P80 é uma impressora térmica e
portátil para o ponto de venda em um
restaurante. As impressoras portáteis
MobilinkTM permitem agilizar os tempos
de pedidos, gerando assim maior
rentabilidade e melhorando o serviço e
experiência do cliente. São duráveis,
oferecem o melhor tempo de utilização
da bateria em sua categoria, além de
funções como economia de papel.

Marcas de alto impacto,
personalizadas
e sob demanda
Destaque seus produtos com etiquetas e
rótulos coloridos em alta resolução, à
prova de manchas e que podem ser
impressos sob demanda . É a solução
ideal para etiquetar comidas, bebidas
personalizadas e demais produtos
embalados.
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Impressora de recibos
revolucionária com
conectividade avançada
A TM-T88V é uma impressora térmica para
ponto de venda de um estabelecimento
com um volume alto de impressão. Com
velocidade de produção de até 300
mm/seg., interface dupla para melhorar e
conectividade e economia de papel térmico,
é a opção ideal para este tipo de negócio.
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SALÕES
Reuniões colaborativas
Com a nossa solução de BrightLink® Pro é
possível compartilhar e editar facilmente os
documentos em tempo real, tanto para os
funcionários que se conectem ao projetor
localmente quanto para aqueles que
acessam remotamente através da rede,
tornando as reuniões muito mais dinâmicas.
Alem disso, os projetores laser são a
solução ideal para eventos corporativos que
exigem projeções de grande formato para
grandes grupos.
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EcoTank®,
impressão sem cartuchos
A impressão colorida já deixou de ser uma
preocupação. A EcoTank® com seu sistema
tanque de tinta oferece um baixíssimo
custo de impressão com um rendimento de
até 7.500 impressões em preto e 6.000
coloridas1, e economia de até 90% em
comparação com cartuchos2.
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POR QUE ESCOLHER A EPSON?
As empresas de sucesso sabem que os investimentos inteligentes em tecnologia conseguem resultados
concretos. A Epson é fornecedora líder de soluções tecnológicas para a gestão de documentos, colaboração,
transações de clientes e impressão corporativa. Nossas tecnologias avançadas oferecem ótima produtividade,
excelentes resultados e soluções efetivas por um custo que nos diferencia de nossos concorrentes.
Nossos aliados preferem a Epson por nosso compromisso com:
• Soluções que geram rendimento
• Pesquisa e desenvolvimento avançados
• Valor, serviço e suporte de primeira linha
• Práticas de fabricação sustentáveis

Maior produtividade
Nossa tecnologia avançada, versátil, poderosa e fácil de usar permite que os funcionários se concentrem
somente nos clientes.

Soluções que se adaptam aos orçamentos
Produtos que oferecem excelente valor, fácil integração e confiabilidade sólida que ajudam a alcançar os
melhores resultados.

Foco no cliente
Seja parceiro da Epson e receba soluções tecnológicas inovadoras com respaldo de um serviço e suporte
de primeira linha.

Compromisso com o meio ambiente
Criamos produtos confiáveis, recicláveis, que oferecem economia de energia e eficiência, e contam com
um forte compromisso e cuidado com o meio ambiente.

1- Os rendimentos das bolsas de tinta estão baseados em testes de acordo com os padrões ISO/IEC 24711 com metodologia Epson de impressão contínua em modo pré-determinado. O rendimento das bolsas de tinta varia consideravelmente de acordo com as imagens
impressas, os ajustes de impressão, a temperatura e a umidade. O rendimento pode ser menor quando se imprime com pouca frequência ou usando predominantemente uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e manutenção da impressora,
e todas as cores devem estar instaladas para a impressão. Para maior qualidade de impressão, parte da tinta das bolsas de tinta inclusas é utilizada para a inicialização da impressora, ficando uma quantidade variável de tinta nas bolsas depois que se ativa o sinal de “trocar
bolsa de tinta”. 2- A economia é calculada com base na comparação entre a compra de garrafas de tinta de substituição e a compra de cartuchos que alcancem o mesmo rendimento em páginas, utilizando os preços na internet dos principais fabricantes e seus rendimentos
fornecidos para impressoras jato de tinta vendidas na América Latina com características similares e preços de $150 USD ou menos, de acordo com fontes de dados da indústria a partir de julho de 2016, nos últimos 12 meses. Epson, SureColor e WorkForce são marcas
registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logo símbolo e marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. BrightLink e OmniLink são marcas registradas e Mobilink é uma marca comercial da Epson America,
Inc. Todos os demais nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém qualquer direito sobre essas marcas . Copyright 2019 Epson America, Inc.CPD-51923 4/19
Saiba como nossos produtos podem fortalecer sua instituição:

acesse epson.com.br/solucoes-negocios-hotelaria-produtos

www.epson.com.br
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

