PJ-700-Serien

PJ-700-serien
Mobile
A4-printere

Disse kompakte, mobile printere tilbyder en driftssikker
mobil printløsning til dig, der er på farten inden for salg/
service, logistik og politi/redningstjeneste.
Praktisk Bluetooth-, Wi-Fi- og USB-tilslutning til smartphones, tablets, PDA’er og laptops.

•
•
•
•
•

A4-print i et kompakt design
Høj printhastighed – 8 sider pr. minut
Printopløsning i høj kvalitet op til 300 dpi
Direkte termisk print – kræver hverken blæk eller toner
Strømforsyning via genopladelige batterier eller AC-adapter/
biladapter
• Tilslutning via Bluetooth, Wireless Direct, Wi-Fi og USB m.fl.

Hvorfor vælge
en mobil printer
fra Brother?

I det moderne erhvervsliv stræber virksomhederne efter at skille
sig ud fra konkurrenterne. Derfor investerer de i teknologier,
som kan øge medarbejdernes produktivitet og på samme tid
forbedre kundernes tilfredshed.
Mobile printere betragtes nu som en integreret del af det
samlede mobile produktmiks på grund af de mange fordele,
de tilbyder eksterne medarbejdere.

Fordele ved at printe på farten …
•
•
•
•

Øget effektivitet, frihed og mobilitet
Færre udgifter til kontoradministration
Større nøjagtighed pga. færre håndskrevne fejl
Værdifuldt arbejdsredskab til at lukke handlen på stedet

Vertikale markeder og opgaver
Eksternt salg

Anvendelse:

Med en printer fra PJ-700-serien kan travle eksterne
sælgere udskrive alt, hvad der er brug for ude hos
kunden, uden de behøver at køre tilbage til kontoret.
Det giver mere tid til at besøge andre kunder.

• Fakturaer
• Rapporter
• Tilbud
• Kontrakter
• Handelsbetingelser
• Finansieringsforslag

Ekstern service

Anvendelse:

Kørende teknikere kan efterlade en kopi af servicepapirerne hos kunden og dermed mindske antallet af
fremtidige henvendelser.

• Fakturaer
• Servicerapporter
• Tilbud
• Reservedele & arbejdsløn
• Diagnoser

Logistik & transport

Anvendelse:

Udskriv en lang række dokumenter på farten, i lastbilen
eller ude hos kunden. Den høje printhastighed er perfekt til travle fragtmænd med stramme tidsplaner.

• Fakturaer
• Ordreblanketter
• Følgesedler
• Lagerdata

Beredskabstjeneste

Anvendelse:

Printerne i PJ-700-serien bliver stadig mere populære i
beredskabstjenesten. Når de anvendes sammen med
monteringssæt og oplader til bilen, er de perfekte til
brug i ambulancer, politi- og brandkøretøjer. Bøder
og helbredsjournaler kan udskrives direkte på stedet,
hvilket mindsker risikoen for senere skrivefejl og
ambulancefolk/læger sparer kostbar tid.

• Indkaldelser & bøder
• Patientjournaler
• Hændelsesrapporter
• Advarselsmeddelelser

PJ-700-serien i detaljer
Termisk printteknologi
Termiske printere er den bedste og mest pålidelige løsning til eksterne medarbejdere. Printere, der er
baseret på avanceret direkte termisk teknologi, laver aftryk ved at opvarme specielt belagt termopapir.
Når papiret passerer hen over det termiske printhoved, bliver belægningen sort i de områder, hvor det
opvarmes, og aftrykket bliver tydeligt. Af forskellige årsager betragter mange termisk print som den eneste
realistiske løsning til mobil anvendelse:

• Travle eksterne medarbejdere kan fokusere på arbejdet, de er i gang med, uden besvær
eller ekstra udgifter til indkøb af blæk, toner eller farvebånd.
• Ingen nedetid, fordi man er løbet tør for blæk, toner eller farvebånd.
• Maskinen kan monteres overalt, i enhver retning, og den kan tages med rundt uden
risiko for at spilde, lække eller plette.
• Mindre følsomhed over for svingende temperaturer og ekstrem luftfugtighed i forhold
til andre mobile printteknologier.

Software og funktioner
Brother kan tilbyde de værktøjer, som softwareudviklere har brug for til at integrere printfunktionen i
deres mobile apps. Printerdrivere fås til Windows®
OS, og udviklingssæt (SDK) fås til understøttelse af
Apple iOS-, Android- og Windows® Mobile-programmer. Læs mere på www.brother.eu/developers

Direkte termisk print
er den mest pålidelige
teknologi til mobile
printløsninger

Nem tilslutning
via Bluetooth, Wi-Fi, USB

Printerne i PJ-700-serien er kun 26 cm brede
og vejer ca. 480 g (uden batteri). De tilbyder en
ægte mobil A4-printløsning og passer let ned i
en mappe eller computertaske og kan monteres
i bilen eller andre steder. A4-størrelsen er ideel
til at printe dokumenter med mere detaljerede
informationer såsom fakturaer, servicerapporter
og følgesedler. Der findes desuden et stort udvalg af tilbehør, så PJ-700-serien kan fuldstændig skræddersys efter behov.

Flere funktioner …
• Understøttelse af Basic Imaging Protocol (BIP) til
download og print af JPEG-filer
• Mulighed for at gemme skabeloner (dokumentoverlejringer) i printeren for at minimere
dataoverførsler
• Funktionsrig designsoftware til at lave og
downloade dokument-overlejringer
• PJ ESC/P-printersprog, som er kompatibelt med en
lang række indlejrede systemer

Strømforsyning
via genopladeligt Li-ionbatteri, AC-adapter eller
biloplader

Kompakt
letvægtsdesign, som giver
ultimativ mobilitet

Robuste og pålidelige.
PJ-700-serien er designet
til driftssikkert print i mange
forskellige miljøer

Anvend A4-papir
ark eller ruller i endeløs
bane. Afriv blot papiret,
når det er udskrevet

PJ-700-serien.
Lav din egen skræddersyede printløsning

Trin 1: Vælg printer
Sammenligning af modeller

PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-763MFi PJ-773

USB
Bluetooth
Wi-Fi (Adhoc/Infrastructure/Wireless Direct)
203 × 200 dpi printopløsning
300 × 300 dpi printopløsning
Indstilling af skabelondownload/-print
ESC/P- og Brother kommando-indstilling
MFi

Trin 2: Vælg strømforsyning
PT-BT-002

PA-AD-600EU

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

Genopladeligt
Li-ion-batteri

AC-adapter (EU)

12 V biladapter
(til cigarettænderen)

12 V biladapter
(permanent kablet)

Trin 3: Vælg opbevaring og montering

Trin 4: Vælg papir

PA-RH-600

PA-RB-001

PA-RC-001

PA-R-411

PA-C-411

Papirrulleholder

Beskyttende låg

Opbevaringsboks til
papirruller

A4-papirrulle

A4-papirark

PA-CC-500

PA-CM-500

PAPG-001

Opbevaringsetui til
printer

Monteringssæt til bilen

Papirguide

Specifikationer
PRINT
Printopløsning

PJ-722

PJ-723

PJ-762

PJ-763

PJ-763MFi

PJ-773

203 x 200 dpi

300 x 300 dpi

203 x 200 dpi

300 x 300 dpi

300 x 300 dpi

300 x 300 dpi

Printteknologi

Direkte termisk

Printhastighed

Gns.: 8 sider pr. minut (i Brother standardmiljø) [1]

Papirfødning
Printbredde

Manuel papirfødning
204,2 mm

208,8 mm

204,2 mm

Antal sider pr. batteriopladning

208,8 mm

208,8 mm

208,8 mm

Genopladeligt Li-ion-batteri: ca. 600 ark
(1,9 % dækflade og ved brug af nyt, fuldt opladt batteri)

INTERFACE
USB Ver 2.0 (full speed) type A til mini type B (printer)

USB
Bluetooth

N/A

N/A

Trådløst LAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IEEE802.11b/g/n (Infrastructure mode)
IEEE802.11b/g/n (Adhoc mode)
IEEE802.11g/n (Wireless direct)

Trådløst LAN sikkerhed

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFRASTRUCTURE MODE
< Personal mode >
Open System (None/WEP)
Public Key Authentication (WEP)
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
< Enterprise mode >
LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES)
PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
EAP-TLS (TKIP/AES)
ADHOC MODE
Open System (None/WEP)
WIRELESS DIRECT
WPA2-PSK (AES)

Ver.2.1+EDR Class 2 SPP, BIP,
OPP and HCRP supported

N/A

Ver. 2.1 +EDR
klasse 2, understøtter SPP, BIP,
OPP og HCRP

PJ ESC/P-EMULERING
Indbyggede fonte

Bitmap-fonte: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold
Outline font: Helsinki, Brussel, Letter Gothic

Fontstørrelser

10, 12, 15 tegn pr. tomme (cpi) og proportionale størrelser

Stregkoder

Ja

SKABELON-/BLANKETLAGRING
Hukommelsesstørrelse (RAM/Flash/Bruger)

32 MB / 32 MB / 6 MB

GENERELT
Dimensioner

255 (B) × 55 (D) × 30 (H) mm

Vægt uden batteri og papir

Ca. 480 g
Genopladeligt Li-ion-batteri 10,8 V (købes separat)

Batteri
AC-adapter

AC-adapter 15 V (købes separat)

Biladapter

Cigarettænderstik eller permanent kablet (købes separat)

Understøttede styresystemer
Mobile OS

Windows® Vista7/8/8.1/10 Windows® Server 2008/2008 R2; Windows Server® 2012/2012 R2 - Mac OS X v 10.8/10.9/10.10 - Linux
Android

Android - USB

Android/iOS

MILJØ
Temperaturer

‘-10 °C til +50 °C (under brug) / -20 °C til +60 °C (under opbevaring)

Luftfugtighed

20% til 80% (ingen kondensering - under brug og opbevaring)
Ja: 15 indstillinger

Autosluk

INDHOLD I KASSEN
(PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-773), kvikguide til installation,
CD-rom (printerdriver og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhoved
[1] Brother standardmiljø er baseret på brug af A4-størrelse med JAITA J1-mønster ved 23 °C via USB med AC-adapter eller Li-ion-batteri.

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635 Ishøj
Tlf. +45 43 31 31 31 Fax +45 43 31 31 43
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother
Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders
varemærker.

