
PJ-600 Sarjan 
Mobiilitulostimet
Nämä kompaktit tulostimet  
tarjoavat kestävän tulostusratkaisun 
”kentälle” myynti- ja huoltohenkilöstölle, 
kuljetusalalle, turvallisuusalalle sekä  
palo- ja pelastustoimen henkilöstöille. 
Kätevät Bluetooth ja USB liitännät  
PDA-laitteille,  älypuhelin- ja tablet-
laitteille sekä PC:lle ja kannettaville 
tietokoneille. 

www.brother.fi

• Kompakti koko - silti tulostuskoko A4.
• Nopea tulostus - 6 sivua minuutissa.
• 300 dpi tulostustarkkuus.    
• Lämmönsiirtotekniikka - mustetta tai värijauhetta  
 ei tarvita.
• Virtalähteenä ladattava akku, verkkolaite tai autolaturi.
• Mobiilitulostukseen on saatavissa useita lisävarusteita. 



Miksi mobiilitulostin?

Mobiilitulostuksen tarjoamat edut 

•	Parantaa	tehokkuutta,	lisää	valinnanvapautta	ja			

 mahdollistaa liikkumisen. 

•	Voit	vastata	asiakkaan	toivomuksiin	jo	heti			 	

 asiakaskäynnin aikana. 

•	Vähentää	hallinnointikuluja	-	 

 minimoi jatkotoimenpiteiden seurannan ja    

 yhteydenpidon toimistolle.

•	Lisäät	luottamusta,	kun	voit	vahvistaa	asiakkaallesi		

 kirjallisesti sen, mitä olette juuri sopineet.

•	Ei	enää	käsinkirjoitetun	tekstin	tulkintavirheitä.

•	 Kiireinen myyntimies voi vahvistaa kaupan asiakkaan  

 luona, kun asiakkaan kiinnostus tuotteeseen on  

 vielä korkealla.

255 mm



Miksi PJ-600?
PJ-600 sarja tarjoaa todellisen A4-mobiilitulostusratkaisun, sillä laite on vain 26 cm leveä ja painaa 
473 g. Se mahtuu helposti salkkuun tai kannettavan tietokoneesi laukkuun ja sen voi asentaa 
autoon tai työpisteeseen. A4-tulostuskoon ansiosta PJ-600 sarjan laitteet ovat  erinomainen 
tulostusratkaisu, huoltoraporttien ja lähetysluetteloiden tulostukseen. Saatavana laaja valikoima 
lisävarusteita, joilla PJ-600 sarja voidaan voi muokata omaksi yksilölliseksi tulostusratkaisuksi. 

Suora lämpötulostus 
tarjoaa luotettavimman 
mobiilitulostustekniikan.

Kestävä, tukeva ja 
luotettava. PJ-600 sarja 
on suunniteltu varmaan 
tulostukseen monissa eri 
ympäristöissä.

Pienikokoinen ja  
erittäin kevyt.

Virtalähdevaihtoehtoina 
ovat ladattava akku, 
verkkolaite tai autolaturi.

Bluetooth, Langaton 
verkko-, USB ja 
IrDA liitäntä tarjoavat 
saumattomat yhteydet 
muihin laitteisiin.



Kenttämyynti
Ylitä asiakkaasi odotukset käyttämällä PJ-600 sarjan tulostinta 
matkalla tai asiakkaasi luona. Kiireiset myynnin ammattilaiset 
voivat tulostaa kaikki tarvittavat asiakirjat asiakkaan luona, 
kun yhteyttä toimistolle ei enää tarvita, ajankäyttö tehostuu ja 
mahdollistaa useampia asiakaskäyntejä.   

Sovellusalueita:

•	 Lähetteet •	 Rahoitussuunnitelmat  
•	 Hinnastot  •	 Sopimukset 

Logistiikka ja kuljetukset
Voit tulostaa monia eri asiakirjoja tien päällä,  
kuorma-autossasi tai asiakkaasi tiloissa. Nopea tulostus 
helpottaa erityisesti kiireisten kuriiriyritysten kuljettajia, joilla 
aikataulut ovat tiukkoja. 

Sovellusalueita:

•	 Laskut	 •	 Lähetysluettelot 
•		Tilauslomakkeet	 •		Inventointilistat	

Huoltopalvelu
Huoltohenkilöstön tuottavuus ja työnlaatu paranevat, kun he 
voivat tulostaa asiakkaalle kopion (esim. huoltoraportin), joka 
vähentää jälkikäteen tehtäviä tiedusteluita.

Sovellusalueita:

•	 Lähetteet	 •		Huoltoraportit 
•		Korjausraportit	 •		Varaosatilaukset

Markkina-alueet / Sovellukset 

Turvallisuusala / Palo- ja pelastustoimi
PJ-600 sarjan tulostimet ovat lisänneet suosiotaan  
turvallisuusalan ja pelastuslaitosten käytössä. Autoteline ja 
autolaturi mahdollistavat niiden käyttämisen  
poliisiautoissa, paloautoissa ja ambulansseissa ympäri 
maailmaa. Paikasta riippumaton tulostus vähentää käsin 
kirjoitettujen tietojen tulkintavirheitä ja säästää henkilökuntaa 
aikaa vievältä paperityöltä. Poliisi voi tulostaa sakkolapun 
helposti ja nopeasti PJ-600 sarjan tulostimella ja välttää siten 
käsinkirjoitettujen sakkojen mahdolliset tulkintavirheet.

Sovellusalueita:

•	Haasteet	ja	sakkolaput	 	 •	 Potilastiedot

•	Onnettomuusraportit	 	 •		Turvallisuustiedot	



Lämpötulostustekniikka
Mobiilitulostuksessa on useita eri tulostustekniikkavaihtoehtoja, mutta asiantuntijat pitävät yhä 
useammin lämpötulostustekniikkaa ainoana oikeana vaihtoehtona sen luotettavuuden vuoksi.

Lämpötulostustekniikkaa käyttävissä tulostimissa tulostuspään lämpö tuottaa paperille kuvan. 
Paperi muuttuu mustaksi tulostuspään lämmittämistä kohdista ja pisteet muodostavat kuvan.
Lämpötulostustekniikka on yhä useamman mielestä ainoa käytännöllinen mobiilitulostusratkaisu 
useastakin eri syystä. 

Lämpötulostustekniikka antaa liikkuvaa työtä tekeville mahdollisuuden keskittyä tehtäviinsä, 
kun heidän ei enää tarvitse huolehtia musteen, värikasettien tai värinauhojen ostamisesta tai 
vaihtamisesta. Liikkuvan työskentelyn luonteen mukaisesti lämpötulostustekniikkaa käyttävän 
tulostimen	voi	sijoittaa	minne	ja	mihin	asentoon	tahansa.	Tulostinta	voi	myös	kantaa	mukana	
ilman huolta väriaineen vuotamisesta tai sotkemisesta. Kaikki PJ-600 sarjan tulostimien käyttäjät 
ovat todenneet lämpötulostustekniikan erinomaiseksi ajoneuvokäyttöön, koska se ei ole muiden 
tekniikoiden tapaan altis vaihtelevien vuodenaikojen lämpötiloille tai kosteudelle.   

PJ-600 sarjan ohjelmistotuki ja toiminnot
Brother toimittaa sovelluskehittäjille tarvittavat ohjelmistotyökalut, joilla mobiilisovelluksiin voidaan 
lisätä	tulostustoiminto.	Tulostinajurit	ovat	saatavissa	Windows	käyttöjärjestelmälle,	Apple	iOS,	
Android	ja	Windows	Mobile	sovelluksille	voidaan	toimittaa	niitä	tukevat	ohjelmistokehitystyökalut.		

 
Muita toimintoja:

• Basic Imaging Protokolla (BIP) tukee  
 jpeg-tiedostojen latausta ja tulostamista.

•	 Tulostimeen	voi	tallettaa	dokumenttipohjia,	 
 jotka vähentävät siirrettävän tiedon määrää.

• Monipuolinen ohjelmisto asiakirjapohjien 
 suunnitteluun & lataamiseen.

• PJ	ESC/P	tulostuskieli	tarjoaa	 
 yhteensopivuuden moniin eri sulautettuihin  
 järjestelmiin.

Muokkaa tulostusvaatimustesi mukaiseksi 
PJ-600	sarjan	laitteiden	mukana	toimitetaan	USB-kaapeli,	CD-ROM,	käyttöopas	ja	
puhdistusarkki. Koska kaikki sovellusalueet ovat erilaisia, voit hallita kustannuksia hankkimalla 
vain sinun sovelluksesi tarvitsemat lisätarvikkeet.

Vaihe 1 ‘Valitse tulostinmallisi’

Vaihe 2 ‘Valitse lisätarvikkeesi’  
Virtalähteet

Kantolaukut ja asennustarvikkeet

Paperi

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

Ladattava	Li-ion-	akku Ladattava	Ni-MH-akku		 Verkkolaite	(EU) Verkkolaite	(UK) 12V	autolaturi		
(tupakansytytin-liitäntä)

12V	autolaturi	
(kiinteä	asennus)

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

Paperirullanpidin	 Suojakansi Kantolaukku	
paperirullalle Kantolaukku Autoasennussarja

PA-R-410 PA-C-411

A4-Rullapaperi A4-yksittäisarkit	

Tulostustarkkuus	203	x	200	dpi	

Tulostustarkkuus		300	x	300	dpi

Bluetooth-liitäntä

Langaton	verkkoliitäntä	(Adhoc	mode)

USB-liitäntä

IrDA-liitäntä

Asiakirjapohjien	lataus-	ja	tulostusmahdollisuus

ESC/P-	ja	Brother-emuloinnit

Tuotevertailu PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663 PJ-673

*	ei	sovellu	PJ-673:lle



Printing PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663 PJ-673

Tulostustarkkuus 203 x 200 dpi 300 x 300 dpi

Tulostusteknologia Lämmönsiirtotekniikka

Tulostusnopeus Noin	9.4	sekuntia/sivu		tai	31.6	mm/sekunti	(mitattu	Brotherin	testisivulla	*1)

Paperinsyöttö Manuaalinen

Tulostusalue 279,4 x 203,2 mm (maksimi)

Sivumäärä yhdellä
akun latauksella

Ladattava	Li-ion-akku:	noin	300	sivua	/	Ladattava	Ni-MH-akku:	noin	70	sivua	
(1,9	%	käyttöasteella	ja	uutta	ladattua	akkua	käyttäen)

Liitäntä

USB USB Ver.2.0 type A - mini type B (tulostin)

IrDA Ver.1.2	(IrCOMM	ja	IrOBEX) -

Bluetooth -
Tuetut	profiilit	Ver.	2.0+EDR		

Class 2 SPP & BIP  
-

Tuetut	profiilit	Ver.	2.0+EDR		
Class 2 SPP & BIP  

-

Langaton verkkoliitäntä - - - - IEEE	802.11b/g	(Adhoc	mode)
Open	System	/	WEP	(64/128	bit)

PJ ESC/P tulostuskieli 

ESC/P	emulointi	Vakiofontit Serif	ja	Sans	Serif

Fonttien koot 10	cpi,	12	cpi,	15	cpi	ja	suhteutetut	fontit

Viivakooditulostus Ei

Asiakirjapohja / lomakepohjamuisti

Muisti - - 5,888	Kt 5,888	Kt -

Muistipaikkoja - - 99 99 -

Yleistä

Mitat 255(lev) x 55(syv) x 30(kork) mm
255 (leveys) x 55 (syvyys) x 

40 (korkeus) 

Paino
Noin 470 g 

(ilman akkua & paperia)
Noin 473 g 

(ilman akkua & paperia)
Noin 470 g 

(ilman akkua & paperia)
Noin 473 g 

(ilman akkua & paperia)
Noin	478	g	

(ilman akkua & paperia)

Akku Ladattava	Ni-MH-akku	14.4V	/	Ladattava	Li-ion-akku	11.1V	(lisävaruste)

Verkkolaite Verkkolaite	15	V	(lisävaruste)

Autolaturi 2	mallia	:	Tupakansytytinliitin	tai	kiinteä	asennus	(lisävarusteita))

Käyttöjärjestelmätuki
Windows	XP	/	Vista	/	7	/	8

(USB) 
Mac	OS	X

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

Mac	OS	X

Windows	XP	/	Vista	/	7	/	8
(USB)

Mac	OS	X

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

Mac	OS	X

Windows	XP/Vista	/7/8	
(USB)  

Apple	iOS	4.3	tai	uudempi

Ympäristö

Käyttölämpötila 0°C	-	+	40°C	(käyttö)	/	-	15°C	-	+	50°C	(säilytys)

Kosteus 30	%	-	80	%	(Ei	kondensoituva	–	käyttö)	/	30	%	-	85	%	(Ei	kondensoituva	–	säilytys)

Automaattinen virrankatkaisu Kyllä:	7	asetusta	(0,	10,	20,	30,	40,	50,	60	minuuttia)

Paketin sisältö

Sisältö

Tulostin	(PJ-622	/	PJ	623	/	PJ-662/PJ-663/	PJ-673),	 
Pikaopas,  

CD-ROM	(tulostinohjain	ja	käyttöopas),	 
USB-kaapeli, puhdistusarkki

Kannettavat A4-tulostimet

Yhteystiedot: 
Brother Finland 
Honkanummentie 2
01260	Vantaa
puh.	09	875	921,	faksi	09	875	1133,	 
www.brother.fi, info@brother.fi

*1		Tulokset	riippuvat	käyttöympäristöstä.	Brotherin	testisivu	on	A4-sivu	ja	testidatana	JAITA-testisivu	J1	tulostettuna	25°C	lämpötilassa	USB-liitännällä.


