Meiltä löydät laajan
valikoiman ratkaisuja
mobiilitulostukseen,
työpöytäkäyttöön ja
teollisuuteen
Kattava tulostinvalikoima
vastaa tulostusvaatimuksiisi.
www.brother.fi

Brother
– tulostuksen
asiantuntija

Brother tarjoaa laajan valikoiman
monitoimilaitteita, skannereita, tarratulostimia
sekä yritysratkaisuja, jotka ovat sovitettavissa
yritysten tarpeisiin. Pyrimme aina tarjoamaan
asiakkaalle entistä enemmän.
Brother Group on sadan viime vuoden
aikana viitoittanut tietä uusilla innovaatioilla ja
tarjonnut erilaisia tuotteita, jotka ovat täyttäneet
asiakkaittemme muuttuvat tarpeet.
Nyt keskitymme auttamaan yritystäsi entistä
parempaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen
mobiili-, pöytä- ja teollisuustulostimien avulla.

Toteutamme At your side -mottoamme
kaikessa mitä teemme.

Brother
Lämpötulostusratkaisut

Brotherin lämpötulostustekniikkaa käyttävät mallit ovat joustavia ja
monipuolisia. Ne on helppo ottaa mukaan lähes minne vain, ja niillä voi
tulostaa monille eri materiaaleille.
Monipuoliset liitäntämahdollisuudet sekä laaja lisävaruste- ja
tarvikevalikoima täyttävät yrityksesi tulostustarpeet.

Laajasta tulostinvalikoimastamme löytyy malli jokaisen yrityksen
yksilöllisiin tarpeisiin.
Olipa käytössä mikä laite tahansa ja olipa käyttöympäristö
millainen tahansa, Brotherin lämpötulostusratkaisut mahdollistavat
tulostamisen missä ja milloin vain tarroille, etiketeille, rannekkeille ja
kuiteille 51 mm leveydestä aina A4-kokoon asti.

PJ

Brother
PJ-mobiilitulostimet
PJ-sarjan tulostimilla voi tulostaa tarjouksia, laskuja ja raportteja
kenttätyössä, mikä sujuvoittaa myynti-, huolto-, kuljetus- ja
logistiikkatyötä sekä pelastusalan työtehtäviä.
Monipuolisten liitäntämahdollisuuksiensa ansiosta nämä tulostimet
sopivat liikkuvaan työhön. A4-mobiilitulostin on niin pienikokoinen,
että se mahtuu helposti salkkuun tai tietokonelaukkuun.
PJ-sarjan mobiilitulostimet ovat kevyitä ja ulkomitoiltaan vain vähän
A4-arkkia leveämpiä. Ne kulkevat helposti mukana laukussa ja
ovat asennettavissa ajoneuvoon tai erikoissalkkuun.
Saatavilla on runsaasti lisävarusteita, joilla kannettavan tulostimen
voi räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi.
Kaikkiin PJ-malliston tulostimiin voit tutustua sivulla, joka esittelee
mobiili-, työpöytä- ja teollisuustulostimien koko valikoiman.

RJ

Brother
RJ-mobiilitulostimet
RJ-mobiilitulostin on oikea valinta, kun tarvitset mukana kulkevaa
tulostinta kuittien, tarrojen tai tarjousten tulostamiseen.
Sarjan tulostimet ovat nopeita ja lujatekoisia, ja niissä on
Bluetooth-, Wi-Fi- ja USB-valmius. Nämä tulostimet tehostavat
kenttätyöntekijöiden työtä.
Koska kannettavat tulostimet nimensä mukaisesti kulkevat
käyttäjänsä mukana kaikkialle, ne saattavat altistua myös erilaisille
sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa tulostimen toimintaan tai jopa
vahingoittaa tulostinta. RJ-tulostimissa lisämielenrauhaa tuo IP54luokitus, joka takaa, että ne kestävät kosteita ulko-olosuhteita
ja pölyisiä sisäolosuhteita. Lisäksi RJ-sarjan tulostimet kestävät
pudotuksen jopa 2,5 metrin korkeudesta.
Kaikkiin RJ-tulostimiin voit tutustua sivulla, joka esittelee mobiili-,
työpöytä- ja teollisuustulostimien koko valikoiman.
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Brother
Pöytämalliset TD-tulostimet
Brotherin ammattikäyttöön tarkoitetuilla TD-tarratulostimilla voit
tulostaa laadukkaita tarroja, kuitteja, RFID-tarroja ja rannekkeita
moniin eri tarkoituksiin.
Tarran enimmäisleveys on 102 mm. Tulostustekniikoina ovat
lämpötulostus ja lämpösiirto. Nämä tarratulostimet täyttävät
monien yritysten tarpeet.
Monipuoliset pöytämalliset tarratulostimet ovat tehokkaita,
helppokäyttöisiä ja nopeita. Niillä voi tulostaa jatkuvalle rullalle.
Moduulimuotoiset tulostimet voidaan integroida yrityksen
järjestelmiin, jolloin niillä voi tulostaa käytännössä mistä vain
työpaikalta.
Koska TD-sarjan tulostimet tukevat useita tulostuskieliä, kuten
ZPL II -emulointia, ne voidaan helposti integroida yrityksen omiin
järjestelmiin.
Kaikkiin TD-tulostimiin voit tutustua sivulla, joka esittelee mobiili-,
työpöytä- ja teollisuustulostimien koko valikoiman.

TJ

Brother
TJ-tarratulostimet teollisuuteen
Brotherin TJ-mallisto tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativaan
teollisuuskäyttöön ja suurten tarravolyymien tulostamiseen.
Kestävät lämpösiirtotulostimet tulostavat nopeasti ja käyttävät
pitkään kestäviä värinauhoja. Osassa malleista on myös sisäinen
kelaaja, jonka ansiosta tulostimet sopivat useiden eri alojen
käyttöön.
TJ-tarratulostimet tukevat useita tulostuskieliä, kuten ZPL2emulointia. Monipuolisten yhteyksien ansiosta tulostimien
käyttöönotto sujuu vaivattomasti.
Merkitsetkö tuotteita, kuormalavoja, pakkauslaatikoita tai
jotakin muuta? TJ-malliston tarratulostimet ovat erinomaisia
tulostusratkaisuja juuri sinulle.
Kaikkiin TJ-tulostimiin voit tutustua sivulla, joka esittelee mobiili-,
työpöytä- ja teollisuustulostimien koko valikoiman.

Mikä tulostin
sopii tarpeisiini?

Mobiili-, työpöytä- ja teollisuustulostimet sopivat
moniin eri käyttötarkoituksiin. Alla oleva taulukko auttaa
valitsemaan omiin tarpeisiisi parhaiten sopivan mallin.

Tulostinmallisto

Ominaisuus
PJ-700

Media types
Käyttötarkoitus

RJ-2000

RJ-3000

RJ-4200

TD-2000

TD-4D

TD-4T

TJ

Mobiili
Pöytämalli
Teollisuus

Tulostustekniikka

Suora lämpötulostus
Lämpösiirto

Tulostusleveys

51 mm
72 mm
102 mm
A4/A5

Tulostusmateriaalit

Kuitit
Tarrat
RFID-tarrat
Asiakirjat*

Liitännät

USB
Sarjaliitäntä

Sovittimen
avulla

Kiinteä lähiverkko
USB-isäntäportti
Bluetooth

Saatavilla
lisävarusteena

Saatavilla
lisävarusteena

Langaton lähiverkko

Saatavilla
lisävarusteena

Saatavilla
lisävarusteena

AirPrint

Saatavilla
lisävarusteena

MFi

* Asiakirjatulostus vain lämpöpaperille.
Ominaisuudet eivät koske kaikkia tulostinsarjan malleja.

Löydä oikea
tulostinmalli
työntekijöillesi

Eri alojen käyttökohteita
Terveydenhuolto, laboratorio ja apteekki

TD-2130N

TD-4520DN

TD-4520TN

Selkeät ja laadukkaat tarrat täyttävät potilasnäytteiden
seurantaa ja muita terveydenhuoltoalan tarvikkeita
koskevat tiukat määräykset sekä takaavat turvallisuuden ja
jäljitettävyyden.
Käyttökohteita:
• Ajanvarauskortit
• Lähetteet
• Laboratorio- ja kudosnäytteet
• Veripussien etiketit
• Laboratorioetiketit
• Mikrobiologiset etiketit
• Annostus- ja lääkepakkausetiketit
• Potilasrannekkeet

Vähittäiskauppa

TD-2120N

RJ-3150

RJ-3055WB

Selkeys ja helppolukuisuus ovat tärkeitä kuluttajille, jotta he
osaavat tehdä oikeita ostopäätöksiä.
Näiden tulostimien hyvä tulostustarkkuus ja laadukkaat
tarrat pitävät huolen siitä, että jokainen tarra näyttää
ammattimaiselta ja tarran teksti, logot ja viivakoodit
ovat selkeitä ja hyväkontrastisia, jolloin ne voidaan lukea
virheettömästi kassalla.
Käyttökohteita:
• Hintalaput
• Viivakooditarrat
• Hyllytarrat
• Alennustarrat
• RFID-tarrat

Eri alojen käyttökohteita
Elintarvikkeiden jäljitettävyys

TD-4520TN

TD-4520DN

TD-2120N

Elintarvikkeet on voitava jäljittää läpi kaikkien tuotantoketjun
vaiheiden. Se takaa tuotteiden turvallisuuden kuluttajille ja
pienentää yleisiä terveysriskejä.
Brotherilla on pitkä kokemus tulostusratkaisujen tarjoamisesta
elintarvikkeiden merkitsemiseen, ja ymmärrämme, miksi
merkintöjen pitää olla kuluttajille selkeitä ja läpinäkyviä.
Tehokkaat ja täsmälliset merkintärutiinit takaavat asiakkaiden
turvallisuuden ja tyytyväisyyden.
Käyttökohteita:
• Hintalaput
• Viivakooditarrat
• Pakattujen elintarvikkeiden ainesosaluettelotarrat
• Ravintosisältötarrat
• Parasta ennen -merkinnät

Kuljetus ja logistiikka

RJ-4250WB

TD-4750TNWB

TJ-4420TN

Tehokas varastonpito ja työntekijöiden tuottavuus ovat
välttämättömiä monille yrityksille. Saatavilla ovat tavallisimmat
lähetystarrakoot, ja lisäksi voidaan luoda räätälöityjä kokoja.
Nämä tulostinmallit sopivat moniin käyttökohteisiin varastoissa.
Käyttökohteita:
• Lähetystarrat
• Pakkaustarrat
• Sijaintitarrat
• Lavatarrat
• Laadunvalvontatarrat
• Vaatimustenmukaisuustarrat

Eri alojen käyttökohteita
Tuotanto

TJ-4120TN

TJ-4121TN

TJ-4522TN

Suurille tarravolyymeille suunnatut TJ-tarratulostimet ovat
nopeita, pysyvät tuotantolinjan tahdissa mukana ja takaavat
ongelmattoman tarratulostuksen vuosiksi eteenpäin.
Helposti integroitavat tarratulostimet tarjoavat luotettavaa
suorituskykyä.
Käyttökohteita:
• Pakkausetiketit
• Tuote- ja varaosatarrat
• Vastaanotto- ja hyllypaikkatarrat
• Vaatimustenmukaisuus- ja luokitustarrat
• Työ käynnissä -tarrat

Kenttätyöntekijät

RJ-4250WB

RJ-2050

PJ-773

Kuittien ja pienten tarrojen kirjoittaminen käsin vie aikaa ja on
virhealtista. Siksi useimmat yritykset varustavat työntekijänsä
mobiiliteknologialla, jolla he voivat hoitaa työtehtävänsä
liikkeellä ollessaan ammattimaisesti ja ajallaan.
Käyttökohteita:
• Kuitit ja laskut
• Hinta-arviot ja tarjoukset
• Työselosteet
• Työmääräykset
• Huolto- ja korjausraportit

Eri alojen käyttökohteita
Yleinen turvallisuus

RJ-2035B

RJ-3035B

RJ-2050

Kun lainvalvojat pystyvät dokumentoimaan ja laatimaan
raportteja tapahtumapaikalla, heidän työnsä tehostuu.
Tulostinmallit ovat kestäviä, nopeita ja luotettavia, ja saatavilla
on paljon kilpailukykyisiä toimintoja.
Käyttökohteita:
• Pysäköintirikemaksut
• Sakot
• Huomautukset

Pelastusala

RJ-4250WB

RJ-3035B

PJ-763

Hätätilanteessa on tärkeää, että teknologia ei aiheuta
pullonkauloja. Brotherin mobiilitulostimet sopivat ihanteellisesti
nopeatempoisiin työympäristöihin. Saatavilla on myös
lisävarusteita, kuten ajoneuvotelineitä. Lisäksi laitteissa on
monipuoliset liitännät. Siksi tulostimet sopivat pelastustoimen
ajoneuvoihin.
Käyttökohteita:
• Sairauskertomukset
• Hoitosuunnitelmat
• Raportit
• Onnettomuus- ja rikospaikkaraportointi

Eri alojen käyttökohteita
Kenttämyynti

RJ-4250WB

RJ-3050

PJ-773

Kun työntekijät voivat tulostaa ammattimaisia asiakirjoja
asiakkaan luona ollessaan, he voivat lyödä kaupat lukkoon ja
viimeistellä sopimukset tehokkaasti.
Brotherin kannettavien tulostimien sarjaan kuuluu
pienikokoisia, kevyitä ja monipuolisia malleja, jotka kulkevat
helposti mukana laukussa ja ovat asennettavissa ajoneuvoon.
Käyttökohteita:
• Kuitit ja laskut
• Tarjoukset
• Työselosteet
• Juridiset asiakirjat
• Todistukset

Saatavilla
on Software
Development
Kiteja (SDK)
saumattomaan
integrointiin

Paras tapa täyttää yrityksen tulostustarpeet on käyttää tietokoneilla
ja mobiililaitteilla käytettäviä tarrasuunnittelusovelluksia ja Brotherin
mobiilitulostimien integrointiin yrityksen järjestelmiin tarkoitettuja
Software Development Kiteja (SDK).

Ohjelmistotuki

Etikettien suunnitteluohjelma

Tulostuskielet

Tarratulostimien ostajat voivat ladata veloituksetta P-touch Editor
-ohjelmiston räätälöityjen tarrojen luomiseen. Ohjelmisto tukee
useita viivakoodiprotokollia ja edistynyttä kuvien rasterointia
laadukkaiden mustavalkokuvien tulostamiseen.

Eri laitealustoilla käytettävän ZPL2-emuloinnin ja muiden
tulostuskielten tuki tarjoaa sovelluskehittäjille mahdollisuuden
integroida tulostimet yrityksen järjestelmiin (katso lisätiedot teknisten
tietojen taulukosta).

Joissakin ohjelmistoversioissa voidaan myös linkittää Exceltaulukoissa olevaa dataa ja tulostaa isoja tarraeriä.

Tulostimien ja yrityksen omien järjestelmien yhteistoimintaa voidaan
myös yksinkertaistaa muuntamalla tulostuskomennot P-touchmallipohjaan. Näitä mallipohjia voidaan päivittää ulkoisesti yrityksen
omissa järjestelmissä ilman tulostuskielten, kuten EPL ja ESC/POS,
hallintaa.

Software Development Kitit (SDK:t)

Rajaustoiminto

Brother tarjoaa myös ilmaisia Software Development Kitejä
(SDK) tarratulostuksen liittämiseen suoraan yrityksen järjestelmiin.
Katso lisää: www.brother.eu/developer

Windows-ajuriin integroidun toiminnon ansiosta A4-tarra-arkkeja
ei tarvitse käyttää vakiotulostimissa. Fiksu rajaustoiminto skannaa
asiakirjan automaattisesti, ja jos se tunnistaa viivakoodin, se hakee
ja tulostaa lähetys- tai tuote-etiketit yksitellen.

Asiakirjamallitila

Laitehallinta

Suunnittele tarvittava asiakirja Windows-tietokoneella logoineen ja
viivakoodeineen. Kun asiakirja on siirretty ja tallennettu tulostimen
muistiin, kulloinkin tarvittavat tiedot voidaan tulostaa mallipohjaan
helposti ja nopeasti.

Useimpia tulostimia käytetään joko etänä tai eri tiloissa kuin niiden
ylläpitäjä. Siksi on tärkeää pitää tulostus hallinnassa vianetsinnän ja
ohjelmistopäivitysten osalta. Brother tarjoaa erilaisia ratkaisuja näihin
tarpeisiin sekä PC- että mobiililaitteilta.

Kaikki mallit eivät tue kaikkia ohjelmisto-ominaisuuksia.
Keskustele tarpeistasi Brotherin myyntiedustajan kanssa.

Tulostimien ohjelmistot

OS

PJ

RJ

RJ

TD-2000

PJ-722
PJ-723
PJ-762
PJ-763
PJ-763MFi
PJ-773

RJ-2035B
RJ-2055WB
RJ-3035B
RJ-3055WB

RJ-2030
RJ-2050
RJ-2140
RJ-2150
RJ-3050
RJ-3150
RJ-4230B
RJ-4250WB

TD-2020
TD-2120N
TD-2130N
TD-2130NHC

Ohjelmisto
Malli

Ajuri

P-touch Editor
BarTender Ultra Lite
Tulostinajuri
Seagull Windows -ajuri
P-touch Update -ohjelmisto
P-touch Library
P-touch Transfer Manager
P-touch Setting Tool

Työkalu

Communication Setting Tool
P-touch Template Settings

Windows

Page Size Setting
P-touch Transfer Express
BRAdmin Pro
Brother Printer Management Tool
Brother CommTool
Developer Tool

Brother Font Manager

Vain RJ-4200

PTSweep
Driver Deployment Wizard
b-PAC

Developer SDK

Windows Software Development Kit
OPOS Driver, Sample App

Mac

Ajuri

Mac-ajuri

Linux

Ajuri

Linux-ajuri

Ajuri

Print Service Plugin

Työkalu

Mobile Transfer Express

Developer Tool

Mobile Deploy

Developer SDK

Print SDK, Sample App

Ajuri

Mobile Transfer Express

Developer Tool

Mobile Deploy

Developer SDK

Print SDK, Sample App

Android

iOS

Muut

SAP Device Type

*Täysi ohjelmistotuki edellyttää jatkuvaa internetyhteyttä.

Vain RJ-4200
ja RJ-2000

Tulostimien ohjelmistot

OS

Ohjelmisto
Malli

Ajuri

P-touch Editor
BarTender Ultra Lite
Tulostinajuri
Seagull Windows -ajuri
P-touch Update -ohjelmisto
P-touch Library
P-touch Transfer Manager
P-touch Setting Tool

Työkalu

Communication Setting Tool
P-touch Template Settings

Windows

Paperikoon asetus
P-touch Transfer Express
BRAdmin Pro
Brother Printer Management Tool
Brother CommTool
Developer Tool

Brother Font Manager
PTSweep
Driver Deployment Wizard
b-PAC

Developer SDK

Windows Software Development Kit
OPOS Driver, Sample App

Mac

Ajuri

Mac-ajuri

Linux

Ajuri

Linux-ajuri

Ajuri

Print Service Plugin

Työkalu

Mobile Transfer Express

Developer Tool

Mobile Deploy

Developer SDK

Print SDK, Sample App

Ajuri

Mobile Transfer Express

Developer Tool

Mobile Deploy

Developer SDK

Print SDK, Sample App

Android

iOS

Muut

SAP Device Type

*Täysi ohjelmistotuki edellyttää jatkuvaa internetyhteyttä.

TD-4D

TD-4T

TD-4T

TJ

TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB

TD-4420TN
TD-4520TN

TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR
TD-4750TNWBR

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN
TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN

Lämpötulostimiin
on saatavilla myös
lisämaksullisia
lisävarusteita.

Lisävarusteet
ja tarvikkeet

Brotherin lämpötulostimille on saatavilla runsaasti
lisävarusteita ja tarvikkeita erilaisiin käyttökohteisiin.

Lisävarusteet

Tarvikkeet

Saatavilla on monenlaisia lisävarusteita kantohihnoista akkulatureihin
ja vyöklipseistä taustapaperittoman tarran vetorulliin sekä
telakointiasemiin ja rullapidikkeisiin. Löydät taatusti valikoimasta
tarvitsemasi lisävarusteet.

Jos harkitset Brotherin kannettavan tulostimen hankintaa,
siihen kannattaa hankkia myös alkuperäiset tarvikkeet.
Näin tulostin kestää käytössä pidempään ja toimii ihanteellisesti.

Autamme sinua löytämään ratkaisut ongelmiisi. Myyjämme auttavat
sinua löytämään tarpeisiisi parhaiten sopivan tulostinmallin ja siihen
tarvittavat lisävarusteet työntekijöittesi työn tehostamiseksi.

Kaikki tarvikkeemme on testattu, ja ne täyttävät Brotherin
vaatimukset, ovat erittäin laadukkaita ja tuottavat pitkäkestoiset
tulokset.

Tutustu Brotherin tarvikkeiden ja lisävarusteiden koko valikoimaan: www.brother.fi.

Koko
kannettavien
ja pöytämallien
valikoima

PJ

PJ-722

PJ-762

PJ-763MFi

PJ-723

PJ-763

PJ-773

RJ

RJ-2035B RJ-2055WB

RJ-3050

RJ-3150

RJ-2030

RJ-2050

RJ-4230B

RJ-2140

RJ-4250WB

RJ-2150

RJ-3035B

RJ-3055WB

Mobiili-, työpöytäja teollisuustulostimien koko
valikoima

TD

TD-2020

TD-2120N

TD-4420TN

TD-2130N

TD-4520TN

TD-2130NHC

TD-4650TNWB

TD-4410D

TD-4750TNWB

TD-4420DN

TD-4650TNWBR

TD-4520DN

TD-4750TNWBR

TJ

TJ-4020TN

TJ-4420TN

TJ-4120TN

TJ-4520TN

TJ-4021TN

TJ-4422TN

TJ-4121TN

TJ-4522TN

TD-4550DNWB

Yhteystiedot:

www.brother.fi

Brother Finland
Äyritie 12 B, 3. kerros, 01510 VANTAA
Puh. 09 875 921

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity
tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.

