RJ-2030
Drukarka przenośna 2”

Interfejs USB oraz łączność
Bluetooth

Poręczna,
przenośna konstrukcja

Niskie koszty materiałów
eksploatacyjnych i konserwacji

Najważniejsze cechy
Zgodność z systemem operacyjnym Windows®

Wysoka prędkość druku

• Drukowanie z komputera z systemem Windows połączonego
z drukarką za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo

• Maks. (152 mm/s)

Przystosowana do współpracy z aplikacjami
działającymi w systemie iOS® & Android

Niskie koszty konserwacji

• Przy użyciu Brother SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)
• Posiada certfikat MFi

• Wysoce niezawodna technologia bezpośredniego druku
termicznego, wykorzystująca mniejszą ilość ruchomych
części w porównaniu z innymi technologiami druku

Poręczna, przenośna i trwała konstrukcja

Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

• Drukarka zaprojektowana do użytkowania nawet w najtrudniejszych
warunkach
• Przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki z wysokości 2,5 m,
stopień szczelności IP54

• Brak potrzeby wymiany atramentu i taśmy
• Potrzebny jest jedynie nośnik termiczny

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ostatnia modyfikacja 03/2018.
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KARTA PRODUKTOWA

RJ-2030

Dane ogólne

Materiały eksploatacyjne

Zawartość opakowania

Drukarka
Akumulator Li-ion
Zaczep do paska
Dokumentacja

Obsługiwane języki

angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki, włoski,
hiszpański

Rodzaj rolki

Opcjonalne akcesoria

Wymiary & Waga
Bez opakowania

122 (szer.) x 100 (gł.) x 57 (wys.)
465 g (łącznie z baterią)

Wbudowane funkcje
Metoda drukowania

Termiczna

Prędkość druku

Maks. 152 mm/s
(*w standardowym środowisku Brother)

Maksymalna szerokość druku

54 mm

Rozdzielczość druku

203 dpi

Liczba wydrukowanych stron na
jedno ładowanie akumulatora

do 4300 etykiet (drukowanie ciągłe)
(*w standardowym środowisku Brother)

Interfejsy

Bluetooth 2.1 EDR
SPP (Profil portu szeregowego)
OPP (Profil przesyłania obiektów)
BIP (Profil podstawowego obrazowania)
HCRP (Profil wydruku bez kabla)
USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B connector)

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8
Windows® 8.1 / Windows® 10
Android 4.0.3 lub nowszy (SDK)
iOS 6 lub nowszy (SDK)
(Informacje na temat wsparcia dla najnowszych systemów
operacyjnych można znaleźć na stronie http://support.
brother.com)

Wsparcie dla Airprint

Nie

Polecenia drukarki

Emulacja ZPLII
Emulacja CPCL
ESC/P
Szablony P-touch
Raster

Sterownik drukarki

Microsoft® WHQL

Wbudowane czcionki i rozmiary

<Polecenia ESC/P>
Czcionki bitmapowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki
Rozmiary czcionek: 16, 24, 32 punktów
Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki
Rozmiary czcionek: 400 punktów(maks.)
<Polecenia P-touch Template>
Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki
Rozmiary czcionek: 400punktów (maks.)

RD-R03E5

Baterie

PA-BT-003 akumulator Li-ion (7.2 V)

Pasek na ramię

PA-SS-4000

Zasilacz sieciowy

Zasilacz PA-AD-600EU
wejście: 110/220 V AC (50/60Hz)
wyjście:15 V DC (tylko do ładowania)

Zasilacz samochodowy

PA-CD-600WR podłączany do gniazdka zapalniczki
PA-CD-600CG instalowany na stałe

Ładowarka baterii

PA-BC-002

*Drukarka podłączona za pomocą kabla USB z nowym, w pełni naładowanym akumulatorem. Dane wydruku określone przez Brother (pokrycie 13% 51x25,4 mm) w temperaturze 23° C.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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