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Wszystkie dokumenty 
zapisywane są na karcie 
microSD zaraz po 
zamknięciu doby fiskalnej. 
Jeśli masz życzenie aby 
powstała niezależna kopia 
tych danych, urządzenie Ci 
ją przygotuje także na 
nośniku microSD. Abyś miał 
do tych danych łatwy 
dostęp, dołączyliśmy do tej 
drukarki dedykowany 
program do przeglądu 
zawartości.

Posiada w pełni 
funkcjonalny mechanizm 
drukujący firmy Epson. 

Drukuje paragony z wybraną 
grafiką ale także oferuje 
wydruk dokumentów 
niefiskalnych lub kodów 
kreskowych i kodów 2D dzięki 
którym możesz dowolnie 
promować swój biznes także 
po dokonanej sprzedaży. 
Wydruk odbywa się 
z prędkością 56 linii na 
sekundę, na papierze 
termicznym o średnicy 
80 mm albo węższym, 
58 milimetrowym.

Umożliwia wydruk faktury, 
które zawierają wszystkie 
niezbędne informacje 
dotyczące transakcji. 

Drukuje paragony, które 
posiadają numer NIP 
kupującego.

Wymiana rolki papieru 
odbywa się bardzo szybko.  

Drukarka zadba o ekologię 
dzięki funkcji oszczędzania 
papieru oraz zadba o Twój 
czas przypominając Ci 
o konieczności wykonania 
przeglądu serwisowego.

Urządzenie umożliwia też 
tworzenie kopii danych, które 
będą umieszczone na tym 
nośniku. Dostęp do nich jest 
bardzo wygodny, dzięki 
modułowi, który służy 
przeglądaniu zawartości 
nośnika danych drukarki.

Drukarka fiskalna jest 
dedykowana 
wielkopowierzchniowym 
przestrzeniom handlowym 
z dużym natężeniem ruchu. 

Posiada jeden z najsolidniejszych 
mechanizmów drukujących 
firmy Epson. Drukuje paragony 
z wybraną przez Ciebie grafiką 
ale także oferuje wydruk 
dokumentów niefiskalnych lub 
kodów kreskowych i kodów 2D 
dzięki którym możesz dowolnie 
promować swój biznes. Drukuje 
z prędkością 56 linii na sekundę, 
na papierze termicznym o 
średnicy 80 mm lub węższym, 58 
milimetrowym.



Dane Techniczne

 Informacje ogólne

 Nazwa urządzenia

 Rodzaj urządzenia

FP-T88FVA

Drukarka fiskalna z kopią elektroniczną

 Przeznaczenie Sieci handlowe, stacje paliw, hurtownie, sklepy 
spożywcze i odzieżowe

Jasnobeżowy (Epson cream white), ciemnoszary 
(Epson dark grey)

LCD 2×20 (pomarańczowy), WGO 2×20 (pomarańczowy, 
zielony), możliwość wydłużenia masztu

 Dostępne kolory

 Wyświetlacz klienta

355 x 178 x 195 mm
580 x 178 x 195 mm (maszt wydłużony)

3 kg

Wymiary (wys. x szer. x dł.)

 Waga

Parametry mechanizmu  drukującego

 Rodzaj, typ

Szybkość druku

Termiczny, EPSON TM-T88V

Standard 32 linie/sek. (maks. 56 linii/sek.)

Funkcje oszczędności 
papieru

Tak

 Szerokość papieru 80mm (z możliwośćią założenia reduktora na 
papier 58 mm)



 Liczba znaków w linii Mały krój pisma – 56
Duży krój pisma – 42

Parametry fiskalne

Pojemność bazy towarowej

 Liczba rekordów dobowych

350 000 PLU

2100

Odpowiada maksymalnej ilości znaków w linii Długość nazwy towaru

Niezawodność mechanizmu 20 mln linii

150 km papieruNiezawodność głowicy

TakFiskalne faktury VAT

Tak NIP nabywcy na paragonie

Tak EuroNIP

 Parametry użytkowe

 Złącza

Szuflada

RS232 (standard), USB (standard), Ethernet (standard)

Standard Epson

24V DC, 2.1A (EPSON PS-180)Zasilanie

Akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,25 AhZasilanie awaryjne

4W – standby / 41W – typowyPobór mocy


