
PJ-600 mobiele printers

Deze compacte mobiele printers bieden 
altijd en overal een degelijke en duurzame 
mobiele printoplossing voor verkoop, 
service en logistieke doeleinden, en  
voor nood- en hulpdiensten. Dankzij de 
Bluetooth en USB aansluiting kan er op 
elke locatie eenvoudig worden geprint 
vanaf een PDA, smartphone, tablet PC of 
laptop.

•	Printen op A4-formaat 
•	Snel afdrukken met 6 pagina’s per minuut
•	Hoge printresolutie tot 300dpi   
•	Thermische printkop - geen inkt of toner nodig
•	Werkt op oplaadbare batterijen, AC adapter  
 of auto adapter 
•	Diverse accessoires beschikbaar

www.brother.nl



Waarom mobiele printers?
De PJ-600 serie biedt een serieuze mobiele printoplossing. Met een breedte van slechts 26 
cm en een gewicht van 473 gram passen deze mobiele printers gemakkelijk in een akte- of 
computertas en kunnen tevens eenvoudig worden gemonteerd in voertuigen of op speciale 
werkplekken. Omdat de PJ-600 modellen printen op A4-formaat, zijn deze ideaal geschikt voor 
het afdrukken van documenten waarbij gedetailleerde informatie nodig is, zoals facturen, service 
rapporten en afleverbonnen. Er is ook een breed assortiment van accessoires verkrijgbaar, 
waardoor de PJ-600 serie een op maat gesneden printoplossing kan bieden.

Direct thermisch afdrukken 
is de meest betrouwbare 
technologie voor mobiele 
printoplossingen.

Duurzaam, degelijk en 
betrouwbaar. De PJ-600 
serie is ontworpen om 
te printen onder diverse 
omstandigheden.

Gebruik voorgesneden 
A4 vellen of papierrollen.

Compact, lichtgewicht 
ontwerp voor de ultieme 
mobiliteit.

Stroomvoorziening dmv 
oplaadbare batterijen, AC 
adapters of stroomvoorziening 
van uw voertuig.

Bluetooth, USB en IrDA 
connectie met andere 
apparaten.



Mobiele printer op maat samenstellen
Elk model wordt standaard geleverd met een USB kabel, Cd-rom, handleiding en een printkop 
reinigingsvel. Omdat elke situatie en toepassing weer anders is, kan de klant zelf de voor hem 
benodigde accessoires los toevoegen bij de bestelling, zodat de kosten laag blijven.

Stap 1 ‘Kies uw printer’

Stap 2 ‘Kies uw accessoires’ 

203 x 200 dpi printresolutie

300 x 300 dpi printresolutie

Bluetooth-interface

USB / IrDA interfaces

Sjabloon downloaden en printen

ESC / P en Brother commando’s

PJ-600 vergelijkingstabel PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Energiebeheer

Vervoer / bescherming / montage opties Papier

PA-RH-600 PA-RB-600 PA-RC-600 PA-CC-500 PA-CM-500

Papierrolhouder Beschermhoes Behuizing voor 
PocketJet en papierrol         Draagtas Auto montagekit

PA-R-410 PA-C-411

Papierrol A4 (6 rollen) A4 papier (100 vel)

PA-BT-600LI PA-BT-500 PA-AD-600EU PA-AD-600UK PA-CD-600CG PA-CD-600WR

Oplaadbare batterij
Lithium-ion

Oplaadbare batterij
NiMH AC Adapter (EU) AC Adapter (UK) 12V auto adapter  

(sigarettenaansteker)
12V auto adapter
(permanente aansluiting)

Mobiele printers spelen in het moderne zakelijke klimaat een serieuze rol van betekenis en bieden vele 
voordelen aan werknemers in het veld. De PJ-600 modellen zijn uitermate geschikt voor service- en 
verkoopmedewerkers in de buitendienst, voor nood- en hulpdiensten en zijn zeer toepasbaar voor logistieke 
doeleinden.  

De PJ-600 mobiele printers kunnen gebruikt worden voor het printen van: 

•  Facturen •  Stock data

•  Prijslijsten  •  Orderformulieren

•  Contracten •  Medische patiëntendossiers

•  Onderhoudsrapporten •  Bekeuringen en boetes

•   Servicerapporten •  Getuigenverklaringen



PJ-600 mobiele printers

Contacts :

Brother International (Nederland) BV 
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen 
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95 
Website: www.brother.nl

* De aangegeven waarden zijn afhankelijk van de bedrijfsomgeving. De “Brother standaard omgeving” is gebaseerd op A4-formaat met JAITA J1 patroon bij een 
temperatuur van 25 graden Celsius, via USB

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of  
handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Printen PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Afdrukresolutie

Printtechnologie

Afdruksnelheid

Papierinvoer methode

Afdrukbaar gebied 

Aantal pagina’s per acculading

Interface 

USB

IrDA

Bluetooth N/A
Versie 2.0 + EDR Class 2 

SPP & BIP profielen worden 
ondersteund

N/A
Versie 2.0 + EDR Class 2 

SPP & BIP profielen worden 
ondersteund

ESC/P emulatie

Ingebouwde lettertypen

Lettergrootte

Barcode ondersteuning

Sjablonen / formulieren

Geheugengrootte N/A N/A 5,888KB 5,888KB

Geheugenlocaties N/A N/A 99 99

Algemeen

Afmeting

Gewicht
Ongeveer 470 gr  

(exclusief batterij en papier)
Ongeveer 473 gr  

(exclusief batterij en papier)
Ongeveer 470 gr  

(exclusief batterij en papier)
Ongeveer 473 gr  

(exclusief batterij en papier)

Batterij

AC adapter

Auto adapter

Besturingssystemen ondersteunen
Windows XP / Vista / 7 / Mac 

(USB)
Windows XP / Vista / 7 / Mac 

(USB/Bluetooth)
Windows XP / Vista / 7 / Mac 

(USB)
Windows XP / Vista / 7 / Mac 

(USB/Bluetooth)

Milieu

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Automatisch stroom uitschakelen

Inhoud van de verpakking

Bijgeleverde items:

Direct thermisch

Gemiddeld: 9,4 sec./pagina of 31,6 mm/seconde (In de standaard Brother * 1)

Oplaadbare lithium-ion batterij: ongeveer 300 vel / Oplaadbare Ni-MH
batterij: ongeveer 70 vellen (1,9% printbelasting met een volledig opgeladen nieuwe batterij)

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

Serif en Sans Serif

Oplaadbare Ni-MH batterij 14,4 V / Oplaadbare lithium-ion batterij 11,1V (optionele accessoires)

0 ° C tot + 40 ° C (in werking) / - 15 ° C tot + 50 ° C (tijdens opslag)

30% tot  80% (geen condensatie – in werking) / 30% tot 85% (geen condensatie - tijdens opslag)

Ja: 7 Instellingen (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuten)

AC adapter 15 V (optionele accessoire)

2 typen: sigarettenaansteker of permanente aansluiting (optionele accessoires)

PJ-600 mobiele printers (PJ-622 / PJ 623 / PJ-662/PJ-663), Quick Setup Guide,  
CD-ROM (printer driver en handleiding), USB kabel, printkop  reinigingsvel

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en geproportioneerde formaten

Nee

Versie1.2 (IrCOMM en IrOBEX)

255(W) x 55(D) x 30(H) mm
10.04 x 2.17 x 1.18 in.

Handmatige papierinvoer

279.4mm x 203.2mm (maximaal)

203 x 200 dpi 300 x 300 dpi


