
Bulevardul Tomis, nr. 334, Bloc ST5, Parter 
Cod 900514 Constanţa, România 

telefon: 0241-515100, fax: 0241-697769 
Site: www.glykon.ro, e-mail: glykon@glykon.ro 

 

 pagina 1 

MILLENIUM COMPUTER SHOP™                    GLYKON S.R.L.    

B-dul Tomis 334, bloc ST5, 900514 Constana, România                                  Reg.com.: J13/1892/1991, CIF: RO1895230 
telefon: 0241 515100, fax: 0241 697769                        Capital social: 5000 lei 

  

 

 

Imprimanta fiscală Epson TM-U220A  

 

Uşor de folosit şi compactă, ideală pentru aplicaţii „point-of-sale” 
 

 

 
 
De reţinut 
 
Robustă, uşor de folosit, cu hârtie autocopiativă, pentru bon şi jurnal 
Imprimanta matricială TM-U220AF, este o imprimantă robustă, de înaltă performanţă, dar foarte uşor de folosit. 
Având role de hârtie autocopiativă,uşor de schimbat, cu auto-tăietor şi carcasă cu clipsuri de prindere, pentru 
acces şi întreţinere facile, TM-U220A este foarte fiabială şi tipăreşte pe hârtie autocopiativă. Prin ataşarea 
modulului fiscal corespunzător, se pot obţine aprobările necesare, de la autorităţile locale spre a fi utilizată ca 
imprimantă fiscală. Pentru România, Glykon utilizează modulul fiscal, special conceput de BBOX Computer, cu 
care se pot obţine avizele corespunzătoare, de la Ministerul Finanţelor Publice. 
 
Performanţe ridicate 
Robustă şi cu performanţe ridicate, imprimanta TM-U220A este leader pe piaţa românească a imprimantelor 
fiscale. Imprimând text cu până la 6 linii pe secundă, este ideală pentru majoritatea retailerilor care doresc un 
raport cost/performanţă optim 1). 
 
Design compact 
Graţie designului său compact, imprimanta TM-U220A ocupă minumul de spaţiu posibil, pe masa de lucru, 
permiţându-vă să profitaţi cât mai mult de punctul de vânzare. 
 
Imprimare la performanţe ridicate, într-un design compact 

 

Model TM-U220A 

Viteză 1) ● până la 6 linii pe secundă, la 30 cpl 

Tehnologia de imprimare ● imprimanta matricială cu 9 ace, cu autocopiere 

Mărime caractere ● 1,2/1,6/1,7/1,9/2,0(h)x3,1(H);  

Caractere per inch : 17,8/16/14,5/13,3 

Seturi caractere ● 95 alphanumerice, 37 internationale, 128 x 12 

grapice  

Rolă hârtie ● Lăţimea hârtiei: 76 ± 0,5 mm  

● Diametrul exterior al rolei: max. 83 mm 

Culori ● EPSON „cool white” sau „dark grey” 

Modul fiscal ● BBOX 
1) În regim fiscal, este posibil ca viteza să fie mai mică 

 
 


