
Produktový list  

séria PJ-700 

Modelový rad: 

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

Prenosná A4 tlačiareň s množstvom príslušenstva 

Základné vlastnosti: 

Kompatibilné s  Windows® / Mac 
Tlač prostredníctvom USB rozhrania alebo bezdrôtovo 
cez Bluetooth alebo Wi-Fi. 

 
Airprint®  
Tlač zo zariadení s iOS jednoducho cez Wi-Fi (iba 
PJ773). 

 

Certifikácia MFi® 
Jednoduché pripojenie a tlač z iOS zariadení cez 
pripojenie Bluetooth (iba PJ763MFi). 

 
 

Jednoduchá integrácia do aplikácií s 
operačným systémom Android & iOS® 
Prostredníctvom Brother SDK (vyžaduje sa 
podpora aplikácií tretích strán). 
 
Celostránková tlač 
Ľahko čitateľná tlač formátov A4/A5. 

Nízke prevádzkové náklady 
Priama termálna technológia – stačí termo citlivý 
papier, nevyžaduje  atrament, toner, farbiace pásky. 

 
Vysoká rýchlosť tlače 
Až 8 strán za minútu. 

 
Nízke náklady na údržbu 
Vysoko spoľahlivá priama termálna technológia tlače 
používa menej pohyblivých častí než iné technológie. 

 

Prenosný, odolný a robustný dizajn 
Navrhnuté tak, aby vydržali aj náročné podmienky. 

 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny a chyby vyhradené. 



Produktový list  

séria PJ-700 

Porovnanie modelov PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-763MFi PJ-773 
203 x 200 dpi áno - áno - - - 

300 x 300 dpi - áno - áno áno áno 

Wi-Fi - - - - - áno 
Bluetooth - - áno áno áno - 
USB áno áno áno áno áno áno 

Tlačový ovládač pre Windows áno áno áno áno áno áno 

Brother SDK (pre vývojárov  tretích 

strán) 
áno (USB) áno (USB) áno áno áno áno 

Podpora P-touch šablón áno áno áno áno áno áno 

ESC/P emulácia áno áno áno áno áno áno 

* Štandardný test od Brother. Použitý formát A4 s JAITA J1 vzorom 
(1.9% pokrytím) pri teplote 23 stupňov Celzia, tlač cez USB s plne 
nabitou Li-ion batériou alebo AC adaptérom. 

Všeobecné 

Balenie obsahuje USB kábel 
CD-ROM 
používateľská príručka a iné pokyny 

Vlastnosti 

Metóda tlače priama termálna 

Rýchlosť tlače* do 8  strán za minútu 

Šírka tlače 204,2 mm (PJ-722/762) 
208,8 mm (PJ-723/763/763MFi/773) 

Rozlíšenie  203 x 200 dpi (PJ-722/762) 
300 x 300 dpi (PJ-723/763/763MFi/773) 

Počet výtlačkov na jedno 
nabitie batérie* 

pribl. 600  strán (Li-ion batéria) 

Rozhrania USB (všetky modely) 
Wi-Fi 802.11 b/g/n) (iba PJ-773) 
Bluetooth (PJ-762/763/763MFi) 

Podpora Airprint áno (iba PJ-773 ) 

MFi certifikácia áno (iba PJ-673MFi) 

Tlačové príkazy P-touch šablóna | ESC/P | Raster 

Typy písma Bitmap fonty: Helsinki, Brussels, Letter Gothic 
Bold 
Outline fonty: Helsinki, Brussels, Letter Gothic 

Veľkosti písma 10, 12, 15 cpi, medzery adekvátne veľkosti 
písma 
 

Kompatibilita operačných systémov 

Windows® 
 

Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 
Server 2008 | 2008 R2 
Server 2012 | 2012 R2 

Mac OS X 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 

Linux Redhat | Debian 

iOS (PJ-763MFi/773) 5 | 6 | 7  | 8 | 9 

Android verzia 3.1 alebo vyšší (USB) 
verzia 2.1 alebo vyšší (Bluetooth) 

Spotrebný materiál a príslušenstvo 

Hárky papiera PA-C-411 (A4 formát, 100 listov) 

Rolka papiera PA-R-411 (A4 šírka/100 strán dĺžky A4) 
                  (6 roliek v balení) 

Manipulácia s 
papierom 

PA-RH-600 držiak rolky papiera 
PA-PG-600 vodič papiera (PJ-722/723) 
PA-PG-001 vodič papiera  
(PJ-762/763/763MFi/773) 

Batéria PA-BT-002 Li-ion batéria 

Ochranné prenosné 
púzdra 

PA-CC-600 ochranné prenosné púzdro 
PA-RC-001 púzdro  tlačiarne s rolkou papiera 
PA-RB-001 gumový ochranný kryt tlačiarne 

AC adaptér PA-AD-600EU  2 kolíková zástrčka EU 
PA-AD-600UK  3 kolíková zástrčka UK
  

Adaptér do auta PA-CD-600CG    zástrčka zapaľovača (15v) 
PA-CD-600WR kábel (15v) 
  

Sada do auta PA-CM-500 

Rozmery a hmotnosť 

Rozmery 255(š) x 55(h) x 30(v)  

Hmotnosť 480 g (bez batérie) 
610 g (vrátane batérie)  

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny a chyby vyhradené. 


