Robuste og nemme
at integrere
Et hurtigt overblik over vores industrielle labelprintere

Vær på forkant med de øgede krav med Brothers serie af pålidelige,
industrielle labelprintere – udviklet til dig og udviklet til at holde.
Udskriv over 1.000 labels om dagen med TJ-serien, med to printopløsninger samt
printhastigheder på op til 14 ips. Derudover har labelprinterne enten LCD-display,
farvetouchdisplay eller LED-notifikationer, der er designet til at gøre dem brugervenlige.

Robust, industriel labelprinter
med LED-notifikationer

Robust, industriel labelprinter
med farvetouchdisplay

Robust, industriel labelprinter med
høj opløsning og LED-notifikationer

Robust, industriel labelprinter med
høj opløsning og farvetouchdisplay

Printerstatus, LED-notifikationer

Som TJ-4020TN plus

Printerstatus, LED-notifikationer

Som TJ-4120TN plus

203 dpi opløsning

Farvetouchdisplay

300 dpi opløsning

Farvetouchdisplay

Printhastighed op til 10 ips

Printhastighed op til 7 ips

Printbredde op til 107 mm

Printbredde op til 105,7 mm

FBPL-EZD ( EPL2, ZPL II, DPL ) understøttet

FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet

600 m farvebåndskapacitet

600 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed
for wi-fi ( købes seperat )*

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed
for wi-fi ( købes seperat )*

TJ-4020TN

TJ-4021TN

TJ-4120TN

TJ-4121TN

Hurtig og robust, industriel labelprinter
med høj opløsning farvetouchdisplay,
og indbygget opspoler

Hurtig og robust, industriel labelprinter
med LCD-display

Lynhurtig og robust, industriel labelprinter
med farvetouchdisplay og indbygget
opspoler

Hurtig og robust, industriel med
LCD-display og høj opløsning

LCD-display

Som TJ-4420TN plus

LCD-display

Som TJ-4520TN plus

203 dpi opløsning

Indbygget opspoler

300 dpi opløsning

Indbygget opspoler

Printhastighed op til 14 ips

Farvetouchdisplay

Printhastighed op til 12 ips

Farvetouchdisplay

Printbredde op til 104 mm

Printbredde op til 104 mm

FBPL-EZD ( EPL2, ZPL II, DPL ) understøttet

FBPL-EZD ( EPL2, ZPL II, DPL ) understøttet

600 m farvebåndskapacitet

600 m farvebåndskapacitet

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed
for wi-fi og Bluetooth ( købes separat )*

USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed
for wi-fi og Bluetooth ( købes separat )*

TJ-4420TN

TJ-4422TN

TJ-4520TN

TJ-4522TN

Hvorfor skal man vælge en indbygget opspoler?
Den indbyggede opspoler giver brugeren mulighed for at udskrive det ønskede antal labels til brug ved behov.
Dine labels spoles tilbage, straks når de er printet, til en fin labelrulle inde i printeren. Det sikrer mod rod i dine
labels, og den færdigprintede labelrulle kan udtages, når den skal bruges.
*Wi-fi- og Bluetooth-tilslutning købes separat.

Strøm

TJ-tilbehør
PA-CU-004*

PA-CU-005*

PA-LP-005*

PA-LP-006*

PA-WI-002

PA-WB-001

Kniv

Kniv

Enhed til
labelaftagning:

Enhed til
labelaftagning:

WLAN-interface
( Wi-fi )

Wi-fi- og
Bluetoothinterface

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN

TJ-4420TN
TJ-4520TN

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN

TJ-4420TN
TJ-4520TN

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN

*Monteres af forhandler.

Hvorfor vælge Brother?
3 års garanti

“At your side”

Printeksperterne

Vi synes, det er ekstremt vigtigt, at du altid har eksperthjælp
lige ved hånden, når noget går galt. Derfor tilbyder vi 3 års
garanti med indsendingsservice som standard på alle vores
labelprintere med termo transfer-print.

Vores supportteam er klar til at tilbyde support og rådgivning
i forbindelse med ethvert spørgsmål omkring integrering i dine
systemer. Vi har også Brother-konsulenter i hele Europa og
resten af verden, der er nemme at komme i kontakt med og
står klar til at hjælpe.

Vi har et alsidigt sortiment af alt-i-én-printere, scannere
og labelprintere samt forretningsløsninger, hvor teknologien
tilpasses til netop din virksomheds behov. Vi er derfor stolte
af at kunne kalde os ”printeksperterne”, der har en printløsning til ethvert behov.

TJ-serien
kort fortalt
TJ-4522TN

TJ-4422TN

TJ-4520TN

TJ-4420TN

TJ-4121TN

TJ-4021TN

TJ-4120TN

TJ-4020TN

TJ-serien
Print
Printteknologi
Printopløsning
Printhastighed

Direkte termisk print og termo transfer-print
203 dpi

300 dpi

Direkte termisk print og termo transfer-print

203 dpi

300 dpi

300 dpi

203 dpi

300 dpi

12 ips
12 ips
10 ips
7 ips
10 ips
7 ips
14 ips
14 ips
( 254 mm pr. sek. ) ( 178 mm pr. sek. ) ( 254 mm pr. sek. ) ( 178 mm pr. sek. ) ( 356 mm pr. sek. ) ( 305 mm pr. sek. ) ( 356 mm pr. sek. ) ( 305 mm pr. sek. )

Maks. printbredde

107 mm

105,7 mm

107 mm

105,7 mm

Maks. printlængde

25.400 mm

11.430 mm

25.400 mm

11.430 mm

Min. printlængde

5 mm

Mediesensortype

Mellemrumssensor ( sensor ), black mark-sensor ( reflekterende ),
båndkodesensor ( reflekterende ), media near end sensor ( transmissiv ),
åbent printhoved-sensor ( transmissiv )

Mediesensorplacering

203 dpi

11.430 mm

25.400 mm

25.400 mm

11.430 mm

5 mm

Justérbar: mellemrum, black mark.
Fast: båndkoder, media near end, åbent printhoved

Frigivelsesfunktion

104 mm

Mellemrumssensor transmissiv ( justérbar
position ), black mark-sensor reflekterende
( justérbar position ), åbent printhoved-sensor
( transmissiv ), båndkodesensor ( reflekterende ),
media near end sensor ( transmissiv )

Mellemrumssensor transmissiv ( justerbar
position ), black mark-sensor reflekterende
( justérbar position ), åbent printhovedsensor ( transmissiv ), båndkodersensor
( reflekterende ), media near end sensor
( transmissiv ), medie næsten opbrugt

Justérbar: mellemrum, black mark.
Fast: båndkoder, media near end, åbent printhoved

Standard: kontinuerlig, afrivning
Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv

Standard: kontinuerlig, afrivning
Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv

Standard: kontinuerlig, tilbagespoling

248 mm ( B ) x 274 mm ( H ) x 436 mm ( D )

276 mm ( B ) x 326 mm ( H )
x 502 mm ( D )

276 mm ( B ) x 412 mm ( H )
x 502 mm ( D )

Tilslutning
USB
USB-vært
Seriel
Bluetooth-interface
( tilbehør )*
Kablet netkort
Wi-fi-interface ( tilbehør )

Generelt
Dimensioner (mm)
Vægt

Kontrolpanel

9,2 kg
Enhed til labelaftagning: 9,9 kg
Kniv: 9,6 kg
Bruttovægt: 11,2 kg

9,4 kg
Enhed til labelaftagning: 10,1 kg
Kniv: 9,8 kg
Bruttovægt: 11,4 kg

4 intuitive LED-notifikationer,
1 strømindikator, 2 knapper
( pause, fremføring )

3,5” farvetouchdisplay,
1 statusindikator,
6 navigationsknapper

Enhed til labelaftagning: 17,25 kg
Kniv: 16,55 kg
Bruttovægt: 17,7 kg
LCD-display,
1 statusindikator,
6 navigationsknapper

18,93 kg
Bruttovægt: 61,6 kg
Farvetouchdisplay,
1 statusindikator,
6 navigationsknapper

Farveouchpanel
Afrivningsskinne
Understøtter
operativsystemer
Understøttede
kommandoer
*Wi-fi- og Bluetooth-interface er en del af samme modul.

Windows, Linux, Mac, Android og iOS
FBPL-EZD ( EPL2, ZPL II,DPL )

FBPL-EZD ( EPL2, ZPL II,DPL )

