
PJ-600-serien   
Mobile printere

Disse kompakte, mobile printere tilbyder 
en robust og holdbar mobil printløsning 
rettet mod udkørende salg/service, 
transport og beredskabstjeneste.  
Praktisk Bluetooth- og USB-tilslutning  
til PDA’er, tablet-pc’er og laptops.  

www.brother.dk

•	A4-print i et kompakt design
•	Høj printhastighed – 6 sider pr. minut 
•	300 dpi printopløsning i høj kvalitet   
•	Direkte termo – ikke behov for blæk eller tonere
•	Strømforsyning via genopladelige batterier eller  
 AC-adapter / strømadapter til bil 
•	Masser af ekstra tilbehør





Hvorfor mobile printere?
I det moderne erhvervsliv stræber virksomhederne efter at skille sig 
ud fra konkurrenterne. Derfor investerer de i teknologier, som kan 
øge de ansattes produktivitet og på samme tid forbedre kundernes 
tilfredshed. Mobile printere er nu anerkendt som en integreret del af 
det samlede mobile produktmiks på grund af de mange fordele, de 
tilbyder eksterne medarbejdere og det overordnede ROI (Return On 
Investment).

Fordelene ved mobile printere er blandt andet 

• Øget effektivitet, frihed og mobilitet

• Opfylder kundens behov her og nu under besøget 

• Færre administrationsomkostninger – minimerer  

 behovet for at følge op og kommunikere tilbage  

 til kontoret

• Øget kundetillid, når du udleverer et print, så snart  

 opgaven er fuldført 

• Større nøjagtighed i kraft af færre håndskrevne fejl

• Travle sælgere kan lukke handelen på stedet, mens  

 kundens interesse for produktet er størst

255 mm





Hvorfor PJ-600?
PJ-600-serien tilbyder en ægte mobil A4-printløsning. Selve printeren er kun 26 cm bred, vejer 
473 g og passer perfekt ned i en mappe eller computertaske og kan placeres i bilen eller andre 
steder. Fordi PJ-600-serien printer i A4, er den ideel til udskrivning af dokumenter med mere 
detaljerede informationer, såsom fakturaer, servicerapporter og følgesedler. Derudover findes  
der et bredt udvalg af tilbehør, som gør PJ-600-serien til en ægte skræddersyet printløsning.

Direkte termoprint er den 
mest pålidelige teknologi 
til mobile printløsninger

Holdbare, robuste og lige 
ved hånden. PJ-600-serien 
er designet til sikker brug i 
mange forskellige miljøer

Anvend A4-papirark eller 
papirruller i endeløs bane 

Det kompakte 
letvægtsdesign giver 
ultimativ mobilitet

Valgfri strømforsyning, 
herunder genopladelige 
batterier, AC-adaptere 
eller stømadaptere til bil

Bluetooth-, trådløs, USB- 
og IrDA-kommunikation  
giver nem tilslutning til 
andre apparater



Eksterne sælgere
Overgå kundernes forventninger, og anvend din PJ-600-
printer, når du er på farten eller arbejder på stedet. Travle 
eksterne sælgere kan printe alt, hvad der er brug for ude 
hos kunden, uden de behøver at køre tilbage kontoret.  
Det giver mere tid til at besøge andre kunder.   

 Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Fakturaer • Budgetter 

• Pristilbud • Kontrakter

Anvendelsesmuligheder



Logistik/transport
Du kan printe en lang række dokumenter, mens du  
sidder i lastbilen eller er ude hos kunden. Den hurtige 
printhastighed er perfekt til travle transportchauffører med 
hektiske arbejdsopgaver.  

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Fakturaer • Følgesedler

• Ordreblanketter • Lagerdata

Eksterne servicemedarbejdere
Kørende teknikere kan øge effektiviteten ved at efterlade 
en kopi af servicedokumenterne hos kunden, når de er på 
farten, og således mindske risikoen for tvivl fremover. 

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Fakturaer • Servicerapporter 

• Vedligeholdelsesrapporter • Reservedelsordrer

Beredskabstjeneste
PJ-600-printere er blevet mere og mere populære i 
beredskabstjenesten, hvor de anvendes til en lang række 
opgaver. Når PJ-600-serien anvendes sammen med  
monteringssæt og biloplader, er det den perfekte printer-
løsning for politi, ambulance og brandvæsen til brug i bilen. 
Med PJ-600-serien kan du printe på stedet, hvilket mindsker 
risikoen for fejl på kontoret, og ambulancefolk/læger kan  
undgå yderligere tidskrævende papirarbejde. Politibetjente  
kan hurtigt printe bøder uden at skulle skrive dem i hånden,  
og på den måde undgår de eventuelle skrivefejl.

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Indkaldelser/bøder  • Patientrapporter

• Hændelsesrapporter  • Advarsler



Termoprint-teknologi
Når beslutningstagere undersøger mulighederne for mobil teknologi, betragter de i stigende 
grad termoprintere som den pålidelige løsning for eksterne medarbejere. Printere, der er baseret 
på avanceret direkte termo-teknologi, laver tryk ved at opvarme specielt belagt termopapir. Når 
papiret passerer hen over det termiske printhoved, bliver belægningen sort i de områder, hvor 
det opvarmes, og skaber på den måde et aftryk.

Af forskellige årsager betragter flere og flere termoprint som den eneste realistiske løsning 
til mobile applikationer.Termoprint-teknologi gør det muligt for travle mobile medarbejder at 
fokusere på opgaven, uden besværet eller de ekstra omkostninger ved køb af blæk, toner eller 
farvebånd. For at lette arbejdet yderligere, kan mobilprinteren monteres over alt, i enhver retning, 
og den kan også tages med rundt uden risiko for spild, lækage eller snavs. Termoprint er ideelt 
til brug i bilen, fordi det er mindre påvirkeligt end andre mobile teknologier over for luftfugtighed 
og årstidernes skiftende temperaturer og ekstreme luftfugtigheder.

Software-understøttelse & funktioner i PJ-600-serien
Brother kan levere de nødvendige værktøjer, der kræves for, at software-udviklere kan integrere 
printfunktionen i deres mobile applikationer. Printerdrivere er tilgængelige til Windows OS,  
og Software Development Kit fås til understøttelse af Windows Mobile-applikationer. 

 
Yderligere funktioner omfatter:

• Bluetooth Imaging Protocol-understøttelse  
 til download og print af JPEG-filer

• Mulighed for at gemme dokumentskabeloner  
 i printeren for at minimere dataoverførsler

• Avanceret design-software til fremstilling og  
 download af dokumentskabeloner

• PJ ESC/P-printeremulering tilbyder  
 kompatibilitet med en bred vifte af indlejrede systemer



Tilpas dine printbehov
Alle modeller leveres med USB-kabel, cd-rom, brugsanvisning og renseark til printhoved.  Da 
alle printer-applikationer er forskellige, behøver du kun at bestille det tilbehør, som passer til 
netop dine specifikke behov, og på den måde kan du også holde udgifterne nede.

Trin 1 ‘Vælg din printer’

Muligheder for strømforsyning

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

Li-ion genopladeligt
batteri

Ni-MH genopladeligt
batteri

AC-adapter (EU)
12 V Bil-adapter  
(til cigaret-tænderen)

12 V Bil-adapter  
(permanent kablet)

Transport-/beskyttelses-/monteringsmuligheder

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

Papirrulleholder Beskyttende låg
Opbevaringsboks 
til papirruller

Opbevaringsetui  
til printer

Monteringssæt til bilen

Papir

PA-R-411 PA-C-411

A4-papirrulle
6 ruller i én pakke

A4-papirark
100 ark (termopapir)

Step 2 ‘Vælg dit tilbehør’  

PJ-600-serien model-sammenligning PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663 PJ-673

203 x 200 dpi printopløsning   

300 x 300 dpi printopløsning    

Trådløst netkort  

Bluetooth-interface   

USB-interface      

IrDA-interface     

Skabelondownload-/printindstilling   

ESC/P- og Brother kommando-indstilling      

*ikke til PJ-673



A4 mobile printere

*1 Tallene afhænger af driftsmiljøet. “Brother standardmiljø” er baseret på en A4-størrelse med JAITA J1-mønster ved en temperatur på 25° C, via USB

Printer PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663 PJ-673

Printopløsning 203 × 200 dpi 300 × 300 dpi

Printteknologi Direkte termo

Printhastighed Gns.: 9,4 sek. pr. side  eller 31,6 mm pr. sek. (i Brother standardmiljø *1)

Papirfremføring Manuel papirfødning

Printbart område A4-format (279,4 mm × 203,2 mm, maksimum)

Antal sider pr.  
batteriopladning

Genopladeligt Li-ion batteri: ca. 300 ark / Genopladeligt Ni-MH
batteri: ca. 70 ark (1,9 % dækflade og ved brug af nyt, fuldt opladt batteri)

Interface 

USB USB Ver.2.0 (full speed) type A til mini type B (printer)

IrDA Ver.1.2 (IrCOMM og IrOBEX) N/A

Bluetooth N/A
Ver. 2.0+EDR  Class 2 

 SPP- & BIP-profiler  
understøttes

N/A
Ver. 2.0+EDR  Class 2 

 SPP- & BIP-profiler  
understøttes

N/A

Trådløst netkort N/A N/A N/A N/A
IEEE 802.11b/g (adhoc-
mode) Open System / 

 WEP (64/128 bit)

PJ ESC/P-emulering

Indbyggede fonte Serif og Sans Serif

Fontstørrelser 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi og proportionale størrelser

Stregkodeunderstøttelse Nej

Skabelon-/blanketlagring

Hukommelsesstørrelse N/A N/A 5.888 KB 5.888 KB N/A

Hukommelsesfiler N/A N/A 99 99 N/A

Generelt

Dimensioner 255(B) × 55(D) × 30(H) mm (10,04 × 2,17 × 1,18 in.)
255(B) × 55(D) × 40(H) mm 

(10,04 × 2,17 × 1,6 in.)

Vægt
Ca. 470 g  

(uden batteri & papir)
Ca. 473 g  

(uden batteri & papir)
Ca. 470 g  

(uden batteri & papir)
Ca. 473 g  

(uden batteri & papir)
Ca. 478 g  

(uden batteri & papir)

Batteri Genopladeligt Ni-MH batteri 14,4 V (købes separat) / Genopladeligt Li-ion batteri 11,1 V (købes separat)

AC-adapter AC-adapter 15 V (købes separat)

Bil-oplader 2 typer: cigarettænderstik eller permanent kablet (købes separat)

Understøttede  
styresystemer

Windows XP / Vista / 7 / 8  
(USB) 
Mac

Windows XP / Vista / 7 / 8
(USB/Bluetooth) 

Mac

Windows XP / Vista / 7 / 8 
(USB) 
Mac

Windows XP / Vista / 7 / 8
(USB/Bluetooth) 

Mac

Windows XP / Vista / 7 / 8  
(USB) 

Apple iOS 4.3 eller nyere

Miljø

Temperatur 0° C til + 40° C (under brug) / - 15° C til + 50° C (under opbevaring)

Luftfugtighed 30 % til 80 % (ingen kondensering – under brug) / 30 % til 85 % (ingen kondensering – under opbevaring)

Autosluk Ja: 7 indstillinger (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutter)

Indhold i kassen

Medfølgende dele
PJ-600-serien printer (PJ-622 / PJ-623 / PJ-662 / PJ-663 / PJ-673), kvikguide til installation,  

cd-rom (printerdriver og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhoved

Brother Nordic A/S
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