Litauens politi kører med en Brother på bagsædet
Brother´s små PocketJet printere er populære hos mange mobile applikationer og hos
kunder som politiet, vagtselskaber, redningsfirmaer og salgspersoner på farten.
I Litauen er det vigtigt, at Brother´s printere virker i selv kold frost.

I Litauen benytter politifolkene
primært Brother printerne til at
udskrive bøder

Printere er noget, man forbinder med kontorer eller skrivebordet derhjemme. Langt færre tænker på, at printere også
findes på mere eksotiske arbejdspladser som f.eks. på bagsædet af en politibil.
Litauens politi er et fint eksempel på, hvordan en bærbar pc og en mobil A4 printer fra Brother kan finde sammen i en
frugtbar samarbejde. Den gør livet lettere og mere fleksibelt for betjentene i politibilerne, mens trafiksyndere nok ikke
er helt så begejstrede.
I Litauen benytter politifolkene nemlig primært Brother printerne til at udskrive bøder. En opgave, der tidligere var
besværlig og tidskrævende, fordi bøderne måtte udskrives manuelt og i hånden.

”Vores arbejde er blevet mere rationelt. Vi kan
udskrive vigtige papirer hurtigt, og vi kan printe
uden problemer på alle tider af året. Desuden
skal der stort set ikke bruges tid på vedligeholdelse af Brother printerne”.
Algidas Stoxitas - Deputy Police Commissioner General
ved Litauens politi i Vilnius.

FRA BAGAGERUM TIL BAGSÆDE
Det litauiske politi har indtil videre indkøbt 1.200 eksemplarer af
Brothers PocketJet PJ-662 printer, og leverancerne øges fortsat.
Tidligere havde politiet en større printer placeret i bilernes bagagerum, men det var både uelegant og upraktisk.
Disse printere krævede nemlig, at man havde både tonere og pakker med papir i bilen – og så var det ikke særligt behageligt for
politibetjentene, når de måtte ud af bilen i regn, frost og storm for
at hente et print i bagagerummet.
I dag har Litauens politi en mobil Brother printer placeret inde i
førerkabinen. Her placeres den f.eks. i bagsædets midter armlæn
eller kan nemt trækkes frem på forsædet.
Brothers PJ-662 kan arbejde med både USB-kabel og trådløs Bluetooth, så den nemt kan forbindes til f.eks. en laptop.

Brother’s PocketJets klarer sig uden blækpatroner og tonere, så det eneste, der skal udskiftes med
mellemrum, er de integrerede ruller med A4 papir.

KØRER FINT VED ALLE TEMPERATURER
Algidas Stoxitas, der er Deputy Police Commissioner General ved Litauens politi i Vilnius, fortæller, at indførelsen af mobile Brother printere har været en stor daglig hjælp for betjentene ude i politibilerne:
”Vores arbejde er blevet mere rationelt. Vi kan udskrive vigtige papirer hurtigt, og vi kan printe uden problemer på alle
tider af året. Desuden skal der stort set ikke bruges tid på vedligeholdelse af Brother printerne” siger Algidas Stoxitas.
Brothers PocketJets bruger ”termal print” teknologi. Det betyder, at de nærmest er ligeglade med temperaturerne omkring dem. De udskriver fint i både hård frost og i bagende solskin.
Samtidig klarer PocketJets sig uden blækpatroner og tonere, så det eneste, der skal udskiftes med mellemrum, er de
integrerede ruller med A4 papir.

BROTHER HAR FLERE MOBILE PRINTERE
Brother PocketJet serien består af fem modeller, der alle kan
udskrive A4 i en god kvalitet og med en fornuftig hastighed.
Brother benytter en termisk printer teknologi til PocketJets.
Det betyder, at printerne klarer sig helt uden blæk og derfor
også uden patroner eller tonere. I stedet ”brændes” teksten
ned i papiret.
Litauens politi anvender Brothers PocketJet PJ-662 printer,
der kan udskrive op til seks A4 sider i minuttet i en maksimal
opløsning på 200 punkter pr. tomme dpi.
PJ-662 leveres med både USB-stik samt trådløs Bluetooth
og infrarød Irda kommunikation. Det gør printeren særlig
fleksibel til mange forskellige opgaver.

