Robuuste
mobiele printers
voor etiketten
en bonnen
RJ gamma
2, 3 en 4 inch
www.brother.be

Geef uw
werknemers de
mogelijkheid
om overal labels
te maken en te
bewerken

Het RJ-gamma van Brother bestaat uit robuuste
mobiele printers die voldoen aan de wensen van
de meest veeleisende bedrijven. Ze zijn ontworpen
om snel duurzame afdrukmaterialen te produceren.
Dankzij hun connectiviteitsopties voor USB, Bluetooth
en Wi-Fi kunnen mobiele medewerkers printen vanaf
hun smartphones, tablets of PDA’s.

RJ gamma voor
mobiel printen
Robuuste printers voor
betere betrouwbaarheid
Printers die onderweg worden gebruikt,
kunnen worden blootgesteld aan extreme
omstandigheden waardoor ze beschadigd
kunnen raken. De IP54-classificatie garandeert
hun bescherming tegen stof en vochtigheid:
ideaal voor gebruik in magazijnen of outdoor.
RJ-printers bieden ook bescherming tegen
vallen tot 2,5 meter.

Tot 2 inch

RJ-2035B

RJ-2055WB

RJ-2030

RJ-2050

RJ-2140

RJ-2150

Tot 3 inch

RJ-3035B

RJ-3055WB

RJ-3230BL

Tot 4 inch

RJ-4230B

RJ-4250WB

RJ-3250WBL

Reken elke dag
op RJ-printers

Retail en verkoop

Transport en logistiek

Field services

Verhoog uw efficiëntie met lichtgewicht,
duurzame en gebruiksvriendelijke mobiele
printers. Zo heeft u een oplossing
om labels en tickets te printen, ideaal
voor gebruik aan de kassa en voor de
indicatie van prijzen en promoties. Beheer
wachtrijen zo goed mogelijk en verhoog
de klanttevredenheid.

Verhoog uw productiviteit met printers die
gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd
met uw bestaande oplossingen voor
orderbeheer. Produceer informatie on
demand, zonder dat u zich hoeft te
verplaatsen naar een gedeelde printer.
Van de ontvangst tot de voorbereiding
van bestellingen: print in real-time prijzen,
klantinformatie, leverbonnen en meer.

Verhoog uw prestaties en garandeer
transparantie over uw interventies.
Verminder het risico op fouten en bespaar
tijd door uw interventierapporten, offertes
en facturen meteen af te drukken.
Vergroot de tevredenheid van uw klanten
door hen een gedetailleerd en lang
leesbaar document te bezorgen.

Toepassingen:

Toepassingen:

Toepassingen:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

prijs- en promotielabels
labels voor rekken
mobiele kassa
traceerbaarheid van voeding

bestel- en leverbonnen
ontvangstbevestigingen
RMA-beheer
voorraadbeheer

bonnen en facturen
onderhoudsrapporten
offertes voor herstellingen
bestellingen

Hulpdiensten

Productie en magazijnen

Verhoog uw operationele efficiëntie door
incidenten nauwkeurig en efficiënt te
melden. Dankzij hun compactheid zijn de
printers uit de RJ-reeks zeer gemakkelijk
te transporteren en maken ze de productie
van betrouwbare documenten in het veld
mogelijk.

Verhoog uw productiviteit en optimaliseer
het beheer van uw magazijnen.
Barcodelabels bieden zichtbaarheid en
traceerbaarheid van uw voorraad, zodat u
deze effectief kunt opvolgen.

Toepassingen:

Toepassingen:

•
•
•
•

• trackinglabels voor productie
• labels voor opslag- en afvalruimten
• verzendlabels
• etiketten voor inventaris en
voorraadbeheer

boetes en overtredingen
rapporten van ongevallen / misdaden
waarschuwingen
crisismanagement

Er zijn veel
accessoires en
verbruiksartikelen
beschikbaar om
uw product aan
uw activiteit aan te
passen

Accessoires en verbruiksartikelen
Brother heeft een breed scala aan accessoires ontworpen waarmee
u uw mobiele afdrukoplossing kan aan passen aan uw specifieke
zakelijke behoeften. Draagbaar of in een voertuig? Bonnen of
etiketten afdrukken? Brother accessoires en verbruiksartikelen maken
uw RJ-printer flexibel voor uw werkomgeving.

Accessoires

Power

PA-BT-003

PA-BT-006

PA-BT-008

PA-BT-009

PA-BT-010

Oplaadbare
li-ionbatterij

Slimme oplaadbare
li-ionbatterij

Standaard
oplaadbare
li-ionbatterij

Standaard
oplaadbare
li-ionbatterij

Slimme oplaadbare
li-ionbatterij

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-2035B | RJ-2055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

PA-AD-600

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

PA-BEK-001WR

PA-BEK-001CG

PA-CD-001CG

Netspanningsadapter

Autolader
(sigarettenaansteker)

Autolader (kabel)

Autolader (kabel),
geen batterij nodig

Autolader
(sigarettenaansteker)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

Autolader
(sigarettenaansteker),
geen batterij nodig

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-2035B | RJ-3035B
RJ-2055WB | RJ-3055WB

Accessoires (vervolg)

Power

PA-BC-002

PA-BC-003

PA-CR-005

PA-CR-002A

PA-SS-4000

PA-SS-001

Batterijlader voor
1 eenheid

Batterijlader voor
1 eenheid

Batterijlader voor
1 eenheid met Ethernet

Laadstation voor
1 eenheid

Schouderriem

Schouderriem

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-3230BL | RJ-3250WBL

RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-2035B | RJ-2055WB
RJ-3035B | RJ-3055WB

PA-CC-002

PA-CC-003

PA-BC-005

PA-4BC-001

PA-4BC-002

PA-CR-003

IP54 beschermhoes
met schouderriem

IP54 beschermhoes
met schouderriem

Batterijlader voor
1 eenheid

Batterijlader voor
4 eenheden

Batterijlader voor
4 eenheden

Laadstation voor
1 eenheid

RJ-2035B | RJ-2055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-2035B | RJ-2055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-2035B | RJ-2055WB

PA-CR-004

PA-4CR-001

PA-4CR-002

PA-4CR-003

PA-RS-001

PA-RS-002

Batterijlader voor
1 eenheid

Laadstation voor
4 eenheden

Laadstation voor
4 eenheden

Laadstation voor
Afstandhouder
4 eenheden met Ethernet voor papierrol

Afstandhouder
voor papierrol

RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-2035B | RJ-2055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-3230BL | RJ-3250WBL

RJ-2035B | RJ-2055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

PA-LPR-001

PA-LPR-002

PA-LPR-003

PA-LPR-004

PA-LP-007

PA-RH-002

Rol voor linerless
labels

Rol voor linerless
labels

Rol voor linerless
labels

Rol voor linerless
labels

Labelafpeller

Externe rolhouder

RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-2035B | RJ-2055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-3230BL | RJ-3250WBL

RJ-3230BL | RJ-3250WBL

RJ-3035B | RJ-3055WB

Doorlopende rollen met ticketpapier

Power

Referentie

Afmetingen

Labels per rol

Kleur

Compatibele printers

BDL-7J000102-058

101,6 mm x 32,2 m

n.v.t.

Wit

RJ-4230B, RJ-4250WB

BDL-1J000079-040

79 mm x 14,0 m

n.v.t.

Wit

RJ-3035B, RJ-3055WB

BDL-7J000076-066

76 mm x 42,0 m

n.v.t.

Wit

RJ-3230BL, RJ-3250WBL

BDL-7J000058-040

58 mm x 13,8 m

n.v.t.

Wit

RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB

BDL-1J000057-030

57 mm x 6,6 m

n.v.t.

Wit

RJ-2035B, RJ-2055WB

Rollen met voorgesneden labels

Power

Referentie

Afmetingen

Labels per rol

Kleur

Compatibele printers

BDE-1J152102-058

102 mm x 152 mm

85 labels

Wit

RJ-4230B, RJ-4250WB

BDE-1J044076-066

76 mm x 44 mm

400 labels

Wit

RJ-3230BL, RJ-3250WBL

BDE-1J044076-040

76 mm x 44 mm

70 labels

Wit

RJ-3055WB

BDE-1J026051-060

51 mm x 26 mm

500 labels

Wit

RJ-2140, RJ-2150

Brother biedt ontwikkelaars de tools om RJ-printers in
hun applicaties te integreren. Printerstuurprogramma’s
zijn beschikbaar voor Windows en softwareontwikkelingskits (SDK’s) kunnen worden geleverd
ter ondersteuning van Windows Mobile-, Android- en
iOS-besturingssystemen.

Geavanceerde
functies en
compatibele
software

Template modus

AirPrint* en MFi* ondersteuning

Ontwerp een template met onder meer logo’s
en barcodes op uw Windows PC. De template
wordt dan overgebracht naar het geheugen van
de printer. Nadien kan u eenvoudig de variabele
gegevens wijzigen en uw label printen.

Druk af vanaf Apple-apparaten zonder dat u extra
software hoeft te installeren.

* Controleer de compatibele modellen

Mobile Deploy app*

Printcommando’s*

Mobile Deploy is een toepassing waarmee u de printer
kunt updaten en configureren via een mobiel apparaat.
De gebruikers ontvangen een koppeling en kunnen deze
gebruiken om de pakketbestanden te downloaden. Deze
worden vervolgens als update naar de printer verzonden.

Met ondersteuning voor ZPL II emulatie, CPCL emulatie
en ESC-POS printcommando’s, kunnen ontwikkelaars de
printers eenvoudig integreren in bestaande systemen.

https://www.brother.eu/developer

* Controleer de compatibele modellen

Geef uw
mobiele teams
een flexibele
printoplossing

RJ-2150

RJ-2140

RJ-2050

RJ-2030

RJ-2055WB

2 inch

RJ-2035B

RJ reeks

2 inch
Afdrukken
Afdruktechnologie

Direct thermisch

Afdrukresolutie

203 dpi

Afdruksnelheid
Max. afdrukbreedte

101,6 mm/sec

152 mm/sec

48 mm

54 mm

Media
Mediasensor type

Reflectief

Transmissief / Reflectief

Bonnen
Labels

-

-

(*)

(*)

Algemeen
Scherm

-

Monochroom LCD met achtergrondverlichting

Valbescherming

1,8 m

2,5 m

IP bescherming

IP42

IP54

Commando’s / emulaties

P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL

Interface / Connectiviteit
USB
USB-host poort

-

WLAN

-

-

-

-

-

-

Bluetooth
AirPrint

-

-

-

MFi ondersteuning

-

NFC

-

-

-

-

-

-

Voeding
Batterij
Netspanningsadapter

Oplaadbare li-ionbatterij 7,2 V
15 V, 50/60 Hz

Autolader

15 V, 50/60 Hz (optioneel)
Lader voor sigarettenaansteker 12V DC (optioneel)

Afmetingen / Gewicht
Afmetingen (mm)
Gewicht (met batterij)

79 (b) x 36,5 (h) x 116 (d)

122 (b) x 57 (h) x 100 (d)

151 (b) x 73 (h) x 100 (d)

215 g

465 g

545 g

(*) Labels alleen wanneer de achterkant van het beschermende papier zwarte markeringen heeft.

RJ-4250WB

RJ-4230B

RJ-3250WBL

RJ-3230BL

3 inch
4 inch

RJ-3055WB

RJ-3035B

RJ reeks

3 inch

4 inch

Direct thermisch

Direct thermisch

203 dpi

203 dpi

Afdrukken
Afdruktechnologie
Afdrukresolutie
Afdruksnelheid

101,6 mm/sec

127 mm/sec

Max. afdrukbreedte

127 mm/sec

72 mm

104 mm

Media
Mediasensor type

Reflectief

Transmissief / Reflectief

Transmissief / Reflectief

Bonnen
Labels

-

Algemeen
Scherm

-

Monochroom LCD

Monochroom LCD

Valbescherming

1,8 m

2,0 m

2,1 m

IP bescherming

IP42

IP54

IP54

FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS)

P-touch Template, ESC/P,
Raster, ZPL II, CPCL

P-touch Template, ESC/P,
Raster, ZPL II, CPCL

Commando’s / emulaties

Interface / Connectiviteit
USB
WLAN

-

-

-

-

-

Bluetooth
AirPrint

-

-

MFi ondersteuning

-

NFC

Voeding
Batterij
Netspanningsadapter
Autolader

Oplaadbare li-ionbatterij 7,2 V

Slimme oplaadbare li-ionbatterij 7,2 V

Slimme oplaadbare
li-ionbatterij 7,2 V (optioneel)

15 V, 50/60 Hz

15 V, 50/60 Hz (optioneel)

15 V, 50/60 Hz (optioneel)

Lader voor sigarettenaansteker of met kabel 12V DC (optioneel)

Lader voor sigarettenaansteker
of met kabel 12V DC (optioneel)

Afmetingen / Gewicht
Afmetingen (mm)
Gewicht (met batterij)

105 (b) x 49,5 (h) x 116 (d)

117(b) x 77(h) x 180(d)

153 (b) x 68 (h) x 159 (d)

375 g

807 g

850 g

Brother International Belgium nv/sa
't Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden
+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be

www.brother.be
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

