PJ-700 Reeks

PJ-700 Reeks
Nieuw in het gamma
A4 Mobiele Printers

Deze compacte mobiele printers vormen een duurzame
‘in het terrein’ oplossing voor personen die werken in
de verkoop/dienstensector, de logistieke sector of de
zorgsector. Dankzij aansluitingen voor Bluetooth, Wi-Fi en
USB maakt u eenvoudig verbinding met uw smartphone,
tablet, PDA of laptop.

•
•
•
•
•

Compacte A4-mobiele printers
Snelle afdruksnelheden tot 8ppm
Afdrukken in hoge kwaliteit tot 300 dpi
Direct thermisch - geen inkt of toner nodig
Werkt op oplaadbare batterijen of via een AC-adapter of
stroomadapters voor in de wagen
• Meerde verbindingsmogelijkheden beschikbaar waaronder
Bluetooth, Wireless Direct, Wi-Fi en USB

Waarom kiest u
best voor een
mobiele printer
van Brother?

In het hedendaagse bedrijfsleven streven bedrijven ernaar om
zich te onderscheiden van de concurrentie. Daarom investeren
ze in technologie waarmee ze productiever kunnen werken en
de tevredenheid van hun klanten verhogen. Mobiele printers
worden nu beschouwd als een essentiele tool voor mobiele
werknemers. Niet enkel omdat ze veel voordelen bieden, maar
ook omdat ze een hoge Return On Investment (ROI) hebben.

De voordelen van een mobiele printer...
•
•
•
•
•

U werkt efficiënter, vrijer en mobieler
Uw kantoor heeft lagere administratiekosten
Klanten hebben meer vertrouwen in tastbare afdrukken
De kans op handgeschreven fouten wordt kleiner
Zakelijke overeenkomsten kunnen meteen worden gesloten

Verticale markten & toepassingen
Mobiele salesteams

Toepassingen:

Overtref de verwachtingen van uw klanten met
de PJ-700 printerreeks. Sales professionals die
voortdurend onderweg zijn kunnen nu bij de klant
ter plaatse documenten afdrukken. Hiervoor is geen
communicatie met het eigen kantoor nodig, waardoor
ze zich kunnen concentreren op hun klanten.

• Facturen
• Verslagen
• Offertes
• Contracten
• Verkoopsvoorwaarden
• Financiële planning

Mobiele dienstverleners

Toepassingen:

Mobiele serviceverleners kunnen hun efficiëntie en
nauwkeurigheid verhogen door ter plaatse gedrukte
kopieën af te leveren. Zo wordt de kans kleiner dat er
achteraf eventuele discussies met de klant ontstaan.

• Facturen
• Onderhoudsrapporten
• Offertes
• Wisselstukken & werkuren
• Diagnose

Logistiek & Koerierdiensten

Toepassingen:

Wie voortdurend onderweg is, met de vrachtwagen
rijdt of bestellingen bezorgt bij klanten, moet in
alle omstandigheden een grote verscheidenheid
aan documenten kunnen afdrukken. Snelle
afdruksnelheden zijn een belangrijke troef voor
chauffeurs met een hectisch schema.

• Facturen

Hulpdiensten

Toepassingen:

De PJ-700 printerreeks wordt alsmaar vaker gebruikt
door hulpdiensten voor diverse toepassingen. In
combinatie met de bevestigingseenheid en autooplader, zijn deze printers een uitstekende oplossing in
politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens.
Door medische documenten en boetes ter plaatste af
te drukken, is er minder kans op administratieve fouten
en winnen agenten en hulpdiensten kostbare tijd.

• Dagvaardingen & boetes

• Bestelformulieren
• Leveringsbonnen
• Voorraadlijsten
• Garantiebewijzen

• Patientenverslagen
• Ongevalmeldingen
• Waarschuwingen

De PJ-700 reeks in detail
Thermische afdruktechnologie
Printers met geavanceerde thermische technologie creëren een beeld door speciaal gecoat thermisch papier te verhitten. Wanneer het papier over de thermische printkop glijdt, wordt de coating zwart in de verhitte
gebieden, waardoor er een afbeelding ontstaat. Thermische afdruktechnologie wordt door alsmaar meer
mensen beschouwd als de enige haalbare oplossing voor mobiele toepassingen. Dit zijn de voornaamste
redenen:

• Drukbezette mobiele werknemers kunnen zich concentreren op hun werk. Ze verliezen geen tijd en hebben geen extra kosten voor de aankoop van inkt, toners of linten.
• Het toestel kan overal en in elke richting worden gemonteerd of meegedragen zonder kans op morsen,
lekken en vlekken.
• Minder gevoelig voor wisselende seizoensgebonden temperaturen en extreme vochtigheidsgraden in
vergelijking met andere mobiele technologieën.

Ondersteuning voor software
Brother kan softwareontwikkelaars de nodige hulpmiddelen aanreiken om de afdrukoptie te integreren in hun
mobiele applicatie. Er zijn printerstuurprogramma’s
beschikbaar voor Windows® OS en Software Development Kits voor Apple iOS, Android en Windows®
Mobile applicaties. U vindt meer informatie op:
www.brother.eu/developers

Direct thermisch
afdrukken is de
meest betrouwbare
technologie voor mobile
afdrukoplossingen

Naadloze verbindingen
met Bluetooth, Wi-Fi, USB
voor communicatie met
andere toestellen

Met een breedte van amper 26 cm en een
gewicht van ongeveer 480g (zonder batterij),
is de PJ-700 reeks een echte mobiele A4afdrukoplossing die perfect in een aktetas of
computertas past en makkelijk in voertuigen of
andere werkplekken kan worden gemonteerd.
Het A4-formaat wordt als ideaal beschouwd om
documenten af te drukken die gedetailleerde
informatie bevatten, zoals facturen,
onderhoudsrapporten en leverbonnen. U kunt de
PJ-700 reeks bovendien volledig naar uw hand
zetten met een waaier aan accessoires.

Inclusief deze functies...
• Ondersteuning voor Basic Imaging Profile (BIP) om
JPEG-bestanden te downloaden en af te drukken
• De printer kan sjablonen bewaren om
dataoverdracht naar de printer te minimaliseren
• Volledig functionele designsoftware om sjablonen te
maken en te downloaden
• Compatibiliteit met verschillende geïntegreerde
systemen dankzij de PJ ESC/P printertaal

Verschillende opties
voor stroomvoorziening
waaronder oplaadbare Li-ion
batterijen, AC-adapters en
autoladers

Compacte afmetingen en
een laag gewicht zorgen
voor de ultieme mobiliteit

Duurzaamheid en
betrouwbaarheid
maken van de PJ-700
reeks de ideale mobiele
afdrukoplossing in
uiteenlopende omgevingen

Afdrukken op A4-formaat
is mogelijk via voorgesneden papier of op papierrollen die u makkelijk kunt
afscheuren

Creëer uw eigen afdrukoplossing op maat
met de PJ-700 Reeks

Stap 1: Kies uw printer
Model Comparison

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

USB-aansluiting
Bluetooth-aansluiting
Wi-Fi (Adhoc/Infrastructure/Wireless Direct)
203 x 200 dpi afdrukresolutie
300 x 300 dpi afdrukresolutie
Sjablonen downloaden en afdrukken
ESC/P en Brother commando’s
MFi

Stap 2: Kies uw stroomtoevoer
PA-BT-002

PA-AD-600EU

PA-AD-600UK

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

Oplaadbare Li-ion
batterij

AC-adapter (EU)

AC-adapter (UK)

12V auto-oplader
(sigarettenaansteker)

12V auto-oplader
(vaste aansluiting)

Stap 3: Kies uw bescherming en bevestigingsopties
PA-RH-600

PA-RB-001

PA-RC-001

PA-CC-500

PA-CM-500

Papierrolhouder

Beschermhoes

Koffer voor papierrol

Draagtas

Bevestigingskit voor
voertuigen

Stap 4: Kies uw papier
PA-R-410

PA-C-411

A4-papierrol

Voorgesneden
A4-papier

Specificaties
AFDRUKKEN
Resolutie

PJ-722

PJ-723

PJ-762

PJ-763

PJ-763MFi

PJ-773

203 x 200dpi

300 x 300dpi

203 x 200dpi

300 x 300dpi

300 x 300dpi

300 x 300dpi

Methode

Direct thermisch

Afdruksnelheid

Gemiddeld 8ppm (in de Brother standaardomgeving) [1]

Papierinvoermethode
Afdrukbreedte

Handmatige papierinvoer
204,2mm

208,8mm

Batterijcapaciteit

204,2mm

208,8mm

208,8mm

208,8mm

Oplaadbare Li-ion batterij: ongeveer 600 vellen (in de Brother standaardomgeving) [1]

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

USB
Bluetooth

N/A

N/A
Versie 2.1 + ondersteuning voor
EDR Class 2 SPP, BIP, OPP en
HCRP

N/A

Versie 2.1 +
ondersteuning
voor EDR Class
2 SPP, BIP, OPP,
HCRP en iAP(MFi)

WLAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IEEE802.11b/g/n (Infrastructuurmodus)
IEEE802.11b/g/n (Ad-hocmodus)
IEEE802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Beveiligd WLAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INFRASTRUCTUURMODUS
< Personal >
Open systeem (Geen/WEP)
Gedeelde sleutel (WEP)
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
< Enterprise >
LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES)
PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
EAP-TLS (TKIP/AES)
AD-HOCMODUS
Open systeem (Geen/WEP)
WI-FI DIRECT
WPA2-PSK (AES)

SOFTWARE
Ingebouwde lettertypes

Bitmap lettertype: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold / Outline lettertype: Helsinki, Brussel, Letter Gothic

Tekengrootte ingebouwde lettertypes

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en proportionele grootten

Streepjescodes genereren

Ja

SJABLONEN EN FORMULIEREN
Geheugen (RAM/Flash/Gebruiker)

32MB / 32MB / 6MB

ALGEMEEN
Afmetingen

255 (B) x 55 (D) x 30 (H) mm

Gewicht (exclusief batterij, papier)

Circa 480g

Batterij

Oplaadbare Li-ion-batterij: 10,8 V (optioneel accessoire)

Adapter

Netadapter 15 V (optioneel accessoire)
Voor sigarettenaansteker of bedraad (optioneel accessoire)

Adapter voor in de auto
Besturingsomgeving
Mobiele besturingsomgeving

Windows® Vista/7/8/8.1/10; Windows® Server 2008/2008 R2; Windows® Server 2012/2012 R2
Mac OS X 10.8/10.9/10.10; Linux Redhat/Debian
Android (USB)

Android

Android/iOS

OMGEVING
Omgevingstemperatuur

-10°C tot +50°C (in werking) / -20°C tot +60°C (tijdens opslag)

Luchtvochtigheid

20% to 80% (geen condensatie - in werking en tijdens opslag)
Ja: 15 instelmogelijkheden

Automatische stroomuitschakeling

INHOUD VAN DE VERPAKKING
(PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773), Installatiehandleiding,
CD-ROM (Printer driver en handleiding), USB-kabel, reinigingsdoekje voor de printkop

WAARBORG
Standaard waarborg

2 jaar “Collect & Return”, enkel geldig in België en Luxemburg

[1] De “Brother standaard omgeving”: JEITA J1-patroon continu afgedrukt op A4-papier bij aansluiting via de USB-interface en gevoed via de netspanningsadapter (Afdruksnelheid), of gevoed door de met de netspanningsadapter opgeladen
batterij (batterijopbrengst). Afdrukbelasting = 1,9%. Omgevingstemperatuur = 23 °C.

Contact:

Brother International Belgium nv/sa
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een
geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Verantwoordelijk uitgever : Brother International Belgium nv/sa
www.brother.be / info@brother.be / 't Hofveld 8 - 1702 Groot-Bijgaarden

