
Advanced Specification SheetPrenosná tlačiareň RJ-3150
Produktový list

BIE Product Planning: Last updated 26/7/13Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

RJ-3150
3” robustná prenosná tlačiareň

Hlavné vlastnosti :

Pripravený na integráciu s aplikáciami pod 
operačným systémom iOS® & Android
• používa Brother SDK (vyžaduje sa podpora tretích strán)

Vysoká rýchlosť tlače
• maximálne 127 mm/s

Nízke prevádzkové náklady
• vysoko spoľahlivá technológia priamej termotlače, ktorá 
používa menej pohyblivých dielov, ako iné technológie

Dizajn – prenosné, odolné
• Je navrhnutá tak, aby vydržala náročné podmienky 
pri práci v teréne (testované na pád z výšky 1,6 m, 
certifikát IP54).

Duálne rozhranie
(WiFi & Bluetooth)

Nízka spotreba a 
prevádzkové nákladyPrenosná, ľahko 

uchopiteľná do ruky

Nízka spotreba

• nevyžaduje žiadny spotrebný materiál´, atrament,  
farbiace pásky.  Pracuje s termocitlivým papierom

Kompatibilná s Windows®
• tlač z počítačov s operačným systémom  Windows 
cez USB rozhranie alebo bezdrôtovo cez WiFi

Farebný LCD displej

Plnofarebný LCD displej
• 3.3” farebný LCD 



Všeobecné

Obsah balenia

klip na opasok
batéria Li-ion (PA-BT-001-A)
Button type battery
používateľská príručka

Jazyková podpora
anglický, francúzsky, holandský, nemecký, 
taliansky, španielsky jazyk

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prenosná tlačiareň RJ-3150
Produktový list

Vlastnosti

Metóda tlače termo

Rýchlosť tlače

max. 127 mm/s
(*pod štandardným prostredím Brother )
max. 50,8 mm/s (s použitím oddeľovača štítkov) 
(*pod štandardným prostredím Brother )

Maximálna šírka tlače 72 mm

Rozlíšenie tlače 203dpi

Počet strán na jedno 
nabitie batérie

batéria Li-ion: pribl. 5300 štítkov (súvislá tlač)
(*pod štandardným prostredím Brother )

Rozhrania

USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B). USB Host.
Bluetooth   Ver.2.1+EDR (trieda 1. Wireless LAN)
IEEE802.11b/g/n
(Infrastructure mode/Adhoc mode/Wireless 
Direct mode)
IEEE802.11b/g/n
(Infrastructure mode a Wireless direct 
mode:[b/g/n] / AdHoc mode:[b])

Podpora operačných 
systémov

Android 2.3 alebo vyšší iOS 5 alebo vyšší 
(vyžaduje sa podpora aplikácií tretích strán a 
Brother SDK), ďalšie informácie na 
www.brother.eu/developer)

Podpora Airprint áno

Príkazy tlačiarne

Raster
ESC/P
P-touchTemplate
ZPL emulácia
CPCL emulácia

Ovládač tlačiarne

Microsoft® 
Windows Vista®
Windows® 7 / Windows® 8  Windows® 8.1
Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 
2012 / 2012 R2

Interné fonty a veľkosti

<ESC/P>
Bitmap font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 
3 size<16, 24, 32dot>
Outline font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 
Max: 400dot
<P-touch Template>
Outline font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 
Max: 400dot

Voliteľné príslušenstvo

Batérie
dobíjacia Li-ion batéria (PA-BT-001-A):7,2V 
súvislá tlač 5300 štítkov
(*pod štandardným prostredím Brother )

Popruh na plece PA-SS-4000

AC adaptér
PA-CR-001 dokovacia stanica 
PA-BC-001 nabíjačka batérií
PA-AD-600 AC adaptér

Adaptér do auta
PA-CD-600CG do zásuvky zapaľovača

PA-CD-600WR pevný kábel

Spotrebný materiál

Typ RD rolky
RD-PO8E5(účtenky)
RD-PO9E1 (štítky)

Rozmery & hmotnosť

Without carton 116(w) x 189(d) x 82(h) ¦ 680g (including battery)

*vytlačené cez USB pripojenie s novou, úplne nabitou batériou pri 8.5% pokrytí, veľkosti 
3X1,3 palca a pri 23 stupňoch celzia.

http://www.brother.eu/developer

