
RJ-seriens mobile printere  
– hurtige og effektive

Den seneste tilføjelse til Brothers sortiment af 
mobile printere tilbyder højkvalitets termoprint af 
op til 102 mm kvitteringer og labels. RJ-seriens 
imponerende printhastighed og robuste karakter 
bevirker, at printerne opfylder kravene for en 
lang række anvendelsesområder. Med mulighed 
for tilslutning via Bluetooth, trådløst eller USB er 
det muligt for travle medarbejdere i marken at 
printe på stedet.

• 102 mm kvitterings- og labelprint i et robust design (IP54-certificering)
• Høj printhastighed - 127 mm pr. sek. (5 inch pr. sek.)
• Direkte termoprint - kræver ingen blæk eller toner
• Bred vifte af tilslutningsmuligheder - USB, seriel og enten  
   Bluetooth-teknologi eller trådløs WiFi-tilslutning
• Stort udvalg af tilbehør - mulighed for magnetisk kortlæser,    
   monteringssæt til bil, oplader til 4 batterier og meget andet



Ekstern service / salg
Eksterne medarbejdere kan få gavn af at anvende   RJ-serien som 
en mobil printløsning inden for en lang række arbejdsområder, 
herunder: forbedret kundetilfredshed ved print af kvitteringer og 
fakturaer på stedet, øget produktivitet - hurtigere udskrivning kan 
føre til flere gennemførte transaktioner på en dag; lavere fejlrate - 
kunder kan få dokumentation for udført arbejde; og fakturering på 
stedet - reducerer forsinkelser i opkrævningen og faktureringsfejl.      

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Kvitteringer og fakturaer • Ordrebekræftelser
• Tilbud på reparation  • Pristilbud/overslag
• Arbejdsrapporter  • Servicerapporter

Anvendelsesmuligheder



Politi, vagter og redningstjeneste  
Brother RJ mobile printere er med til at øge effektiviteten,  
idet medarbejdere inden for politi og ambulancevæsen kan  
dokumentere og rapportere hændelser mere præcist og effektivt,  
meget tættere på hændelsestidspunktet. Med sit robuste design,  
hurtige printhastighed og pålidelig drift tilbyder RJ mobile printere  
en konkurrencedygtig kombination af ydeevne og funktioner, som  
er fordelagtig for tjenestemænd, der udskriver rapporter,  
parkeringsafgifter og meget andet.      

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Parkeringsafgifter   • Rapporter om ulykkes-/gerningssted
• Hændelsesrapporter/afgifter  • Udrykningsinstrukser

Produktion / lager  
Effektiv produktion og lagerdrift er afgørende succeskriterier i 
mange virksomheder, og forretningsprocesser og medarbejdernes 
produktivitet er centrale elementer til at opnå denne effektivitet. Ved 
hjælp af trådløs infrastruktur giver RJ mobile printere de ansatte 
mulighed for at udskrive stregkoder næsten hvor som helst. Det 
sparer tid i forhold til at skulle hente labels fra en central printer og 
samtidig reduceres potentielle fejl forårsaget af fejlmærkning.      

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Kvalitetskontrol      • Fragt- og returlabels
• Opmærkning af paller og reoler  • Lageroptælling

Logistik / direkte levering til kunde  
Når cateringvirksomheder søger efter måder at øge indtjeningen, 
forbedre rentabiliteten og øge tilfredsheden, er et af de områder, de 
fokuserer på, den mobile arbejdsstyrke. Egen software har været 
med til at automatisere mange af de manuelle opgaver, der udføres 
rutinemæssigt hver dag. Men hvis softwaren ikke giver mulighed 
for at udskrive vigtige kundeoplysninger på stedet, får man ikke det 
fulde udbytte af systemet. RJ-serien gør det muligt for eksterne 
medarbejdere at bekræfte og gennemføre transaktioner på stedet  
og udlevere professionelt udseende dokumenter til kunderne.      

Eksempler på anvendelsesmuligheder:

• Salgsordrer og bekræftelser  • Kundefakturaer
• Returvarekvitteringer og labels • Leveringskvitteringer





RJ-serien

Den nye RJ-serie supplerer den eksisterende serie af Brother mobile printere, som også omfatter den 
succesfulde PJ-600-serie (kompakte A4-termoprintere). Brother har et voksende engagement i mobilitet  
og kan nu tilbyde et produktsortiment til at løse en lang række mobile printopgaver, der kræver udskrift  
på 120 mm ruller, papirark og fulde A4-sider i mange forskellige miljøer.

Ligesom PJ-600-serien anvender RJ-serien direkte termoprint-teknologi, hvilket giver adskillige fordele,  
herunder højere pålidelighed og lavere vedligeholdelsesomkostninger pga. færre bevægelige dele og ingen 
blæk, toner eller farvebånd, der skal udskiftes.  

Med en høj printhastighed på 127 mm pr. sek. (5 inch pr. sek.) kan RJ-serien tilbyde den ultimative løsning til 
eksterne medarbejdere, som lægger stor vægt effektivitet. Den imponerende printhastighed kan betyde mindre 
spildtid, højere produktivitet og øget kundetilfredshed.

Maskine RJ-serien PJ-600-serien

Media
50 mm (2") til 102 mm (4")  

kvitteringer eller labels
Fuld A4-side

Papirfødning Endeløse ruller Ruller eller ark

Bluetooth JA JA

WiFi JA NEJ

IP54 JA NEJ

Printhastighed
127 mm pr. sekund

(5 inch pr. sek.)
6 sider pr. minut

Anvendelsessteder På farten, i bilen På farten, i bilen





Udviklet med alsidighed i tankerne

Efter at have lyttet nøje til slutbrugernes behov, har Brother udviklet RJ-serien og indbygget nye, innovative 
funktioner i produkterne, som er med til at imødekomme slutbrugernes krav til mobile printløsninger. Det 
omfattende udvalg af tilbehør samt 50 mm til 102 mm printkapacitet på labels og kvitteringer gør RJ-serien  
i stand til at opfylde en lang række ønsker på tværs af mange brancher ... Én maskine passer til alle!

RJ-seriens kompakte, ergonomiske letvægtsdesign gør det muligt at placere printeren på steder med  
begrænset plads, og der fås tilbehør til montering i bilen eller til at have med på farten. 

USB, seriel og enten  
Bluetooth eller WiFi til  
håndtering af opgaver  
på stedet eller udendørs.

Brug den magnetiske 
kortlæser (medfølger 
ikke) til behandling af  
kreditkorttransaktioner.

Højst pålidelig direkte 
termo-teknologi med færre 
bevægelige dele betyder 
færre udgifter til drift og 
vedligeholdelse.Skulderstrop (medfølger 

ikke) eller bælteklips giver 
bevægelsesfrihed, når  
der printes ude i marken.

Strømforsyning via 
genopladelige batterier,  
AC-adapter eller adapter  
til bilen (medfølger ikke).

Alsidig - printer både labels 
og kvitteringer fra 50 mm til 
102 mm bredde med samme 
printer.  



Absolut robust løsning 
Mobilt it-udstyr bedømmes i overensstemmelse med internationale standarder for tæthedsgrad (IP). IP-koder 
klassificerer graden af den beskyttelse, som elektrisk indkapsling mod støv, vand og stød giver. IP54 betyder,  
at udstyret kan fungere under støvede forhold og kan modstå vandsprøjt. Desuden har maskinen gennemgået  
en 1,8 m faldprøve for at give ekstra troværdighed med hensyn til robusthed og driftsikkerhed.

På grund af de   mange mobile anvendelsesområder, kan printerne blive  
udsat for en række udendørs forhold, som kan påvirke printprocessen eller  
forårsage skader, f.eks. når parkeringsvagter printer i marken. RJ-serien er  
IP54-certificeret, hvilket giver ekstra sikkerhed ved udendørs brug i  
fugtige omgivelser eller måske indendørsmiljøer, hvor der er støvet, f.eks.  
på lageret. Udvalget af tilbehør til Brother RJ-serien kan tilbyde yderligere  
beskyttelse.

Termoprint-teknologien bidrager yderligere til den nye RJ-series generelle  
pålidelighed. Tilbagemeldinger fra forskellige brancher tyder på, at termo- 
printteknologien er den eneste mulige løsning til mobile medarbejdere, fordi  
den er mindre modtagelig for varierende temperaturer og ekstrem luftfugtig- 
hed end inkjet-teknologi. 

RJ-seriens softwareunderstøttelse & funktioner 

Brother kan tilbyde de nødvendige værktøjer, som softwareudviklere skal bruge til at integrere printfunktionen  
i deres mobil-applikationer. Printerdrivere er tilgængelige til Windows OS, og softwareudviklingskit fås til 
understøttelse af Windows Mobile-applikationer.

•  Skabelonindstilling - let for udviklere at designe et dokument på  
pc’en med logoer og stregkoder og derefter gemme det i printeren

• Simple skabelonkommandoer kan hente gemte skabeloner frem og  
   tilføje variable informationer til printet - det sparer tid til udvikling

•  Bluetooth billedprotokol understøttelse  
til download og print af JPEG-filer

• Brother ESC/P-kommando understøttelse tilbyder kompatibilitet  
   med en lang række forskellige systemer og platforme

• BPL (ZPL-emulering) tillader eksisterende programmer, som er  
   designet til label-/bonprintere, at arbejde sammen med  
   RJ-enheden uden ekstra udviklingsomkostninger

Muligheder for strømforsyning

Papir



         PA-BT-4000LI           PA-AD-600EU      PA-CD-600CG 12V     PA-CD-600WR 12V        PA-4BC-4000 EU

Li-ion genopladeligt  
batteri

       AC-adapter (EU)
12 V bil-adapter  

(til cigaret-tænderen)
12 V bil-adapter  

(permanent kablet)
Oplader til 4 batterier

RD-M01E5 RD-M03E1

102 mm brede papirruller 102 mm brede labelruller

       PA-MCR-4000      PA-CM-4000       PA-WC-4000     PA-SS-4000 

Magnetisk kortlæser Monteringssæt til bil Vejrbestandigt hylster Skulderstrop 

Skræddersy til dine printbehov

RJ mobile printere leveres med cd-rom, manual og bælteklips. Da alle printopgaver er forskellige, kan du  
nøjes med at bestille det tilbehør, der skal bruges til dit specifikke anvendelsesområde, og således  
holde omkostningerne nede på et minimum. 

Trin 1 “Vælg din printer”

Trin 2 “Vælg dit tilbehør”  

Sammenligning af RJ-modeller RJ-4030 RJ-4040

203 x 200 dpi printopløsning

IP54-certificering

1,8 m faldbeskyttelse

USB- & seriel-interface

Bluetooth-interface

WiFi-interface

127 mm pr. sek. (5 inch pr. sek.) printhastighed

Muligheder for strømforsyning

Transport-/beskyttelses-/monteringsmuligheder

Vi kan også tilpasse forbrugsstofferne  
efter dine behov, f.eks. størrelse mv.

Papir



Print RJ-4030 RJ-4040

Printopløsning

Printteknologi

Printhastighed

Papirfødningsmetode

Printbar bredde

Printlængde

Rullebredde – Maks./min.                                                                                                     

Maksimum rullediameter

Generelt  

Dimensioner (B × H × D)

Vægt

Batteri

Antal sider pr. batteriskift

Interface

USB Standard Standard

Seriel Standard Standard

Bluetooth (ver. 2.0 + EDR) Standard N/A

WiFi (802.11 b/g/n) N/A Standard

Softwareunderstøttelse

OS-driverunderstøttelse Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,  

Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2

SDK

Understøttede kommandoer

Emuleringer

Stregkoder

Hukommelse

RAM

Flash

Miljø

Temperatur

Relativ luftfugtighed

Tæthedsklasse

Faldtest

Indhold i kassen

Medfølgende dele

Direkte termo

203 dpi

Maks. 127 mm pr. sek. / 5 inch pr. sek. (i Brother standardmiljø *1) 

Rullefødning

Maks. 104 mm

Maks. 3 m

118 mm / 50 mm

58 mm

610 g uden batteri og papir

Genopladeligt Li-ion 14,4 V

P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P

ZPL II®-kompatible

0° C til +40° C (under brug) -20° C til +60° C (under opbevaring)

Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom  
(printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware.

20 % - 80 % (ingen kondens)

IP54 

1,8 m

Ja

32 MB

16 MB

Genopladeligt Li-ion batteri: ca. 2000 labels - konstant print (i Brother standardmiljø)

Windows CE 5.0 & nyere, Windows Mobile 5 & nyere
     Android 2.2. & nyere 

162 mm × 176 mm × 77 mm

Forhandler:
Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf. + 45 43313131 Fax +45 43313143 

Website: www.brother.dk

*1 Antallet afhænger af driftsmiljø. “”Brother standardmiljø”” er baseret på tilslutning via USB med fuldt opladt batteri ved 23° C.
(7 % dækflade, 10 × 15 cm.)  

RJ-seriens specifikationer

(købes separat)


