PJ-700-serien

PJ-700-serien
A4 mobil
skriverserie

Disse kompakte og mobile skriverne tilbyr en holdbar utskriftsløsning ute i felten for salg/service, logistikk og
offentlig nødtjenester/sikkerhetspersonell. Bluetooth,
Wi-Fi og USB-tilkoblinger gjør at du enkelt kan
koble til din smarttelefon, nettbrett, PDA eller bærbar datamaskin.

•
•
•
•
•
•

A4-utskrifter i en kompakt design
Rask utskriftshastighet: 8 spm
Høy utskriftsoppløsning på opp til 300 dpi.
Direkte termisk – verken blekk eller toner er nødvendig
Drevet av oppladbare batterier eller strømadapter/biladapter.
Flere tilkoblingsmetoder inkludert Bluetooth, Wireless Direct,
Wi-Fi og USB.

Hvorfor velge en
mobil skriver fra
Brother?

I dagens moderne næringsliv ønsker bedrifter å skille seg ut fra
konkurrentene og investerer derfor i teknologi som gir kunden
økt produktivitet og samtidig forbedrer kundetilfredsheten.
Mobile skrivere er nå anerkjent som en integrert del av den
totale mobile miksen, takket være de mange fordelene de tilbyr
til feltarbeidere og deres generelle lønnsomhet.

Fordelene ved utskrift på farten ...
•
•
•
•
•

Økt effektivitet, frihet og fleksibilitet.
Reduserte kontor- og administrasjonskostnader.
Økt kundetilfredshet takket være direkteutskrifter på stedet.
Større nøyaktighet og færre menneskelige feil.
Et verdifullt verktøy for å inngå avtaler direkte.

Vertikale markeder og bruksområder
Utesalg

Bruksformål:

Overgå kundenes forventninger ved hjelp av en skriver
i PJ-700-serien når du reiser eller er på plass ute hos
kunden. Uteselgere er i stand til å skrive ut nødvendige
papirer når de er hos kunden, uten å måtte kommunisere med kontoret, noe som gir dem mer tid til å
besøke kundene.

• Fakturaer
• Rapporter
• Tilbud
• Kontrakter
• Betingelser og vilkår
• Økonomiplaner

Uteservice

Bruksformål:

Mobile teknikere kan øke effektiviteten og nøyaktigheten ved å skrive ut og gi kunden papirkopier av dokumenter når de er ute på farten, og reduserer dermed
risikoen for unødvendig etterarbeid.

• Fakturaer
• Servicerapporter
• Tilbud
• Deler og arbeid
• Diagnostikk

Logistikk og leveranser

Bruksformål:

Skriv ut en rekke dokumenter når du er på farten, i
bilen eller hos kunden. Den raske utskriftshastigheten
er perfekt for arbeidere med en hektisk tidsplan.

• Fakturaer
• Bestillingsskjemaer
• Følgesedler
• Varebeholdning
• Garantier

Nødetatene

Bruksformål:

PJ-700-serien har blitt meget populær i nødetatene på
grunn av en rekke bruksområder. Når skriverne brukes
sammen med bilfestet og -laderen, utgjør de den
perfekte løsningen for politi, ambulanse eller brannpersonell over hele verden. Ved å skrive ut medisinske
dokumenter eller bøter direkte, kan de minske risikoen
for feil og dermed spare verdifull tid.

• Henvisninger og bøter
• Pasientrapporter
• Hendelsesrapporter
• Advarselsmeldinger

PJ-700-serien i detalj
Termisk utskriftsteknologi
Når man skal undersøke mulighetene for mobile løsninger, er det viktig å tenke på at termiske skrivere er
den eneste riktig pålitelige løsningen for arbeidere ute i felten. Skrivere som bruker avansert termisk teknologi, skaper et bilde ved å varme opp et spesielt termisk papir. Når papiret passerer skriverhodet, blir belegget
omvandlet til sort på de oppvarmede områdene, og på den måten skapes bildet.
Termisk utskrift blir i større og større grad betraktet som den eneste realistiske mobilløsningen
av mange årsaker:

• Arbeiderne kan fokusere på arbeidet uten å måtte tenke på den ekstra kostnaden ved innkjøp av blekk,
toner eller bånd.
• Ingen nedetid på grunn av blekk, toner eller bånd som tar slutt og du ikke har muligheten til å bytte umiddelbart.
• Maskinen kan monteres uansett krav. og i hvilken som helst retning, eller den kan bæres med uten risiko for
søl, lekkasjer og flekker.
• Mindre følsom for varierende sesongbasert temperaturer og luftfuktighet sammenlignet med andre mobile
teknologier.

Programvarefunksjoner
Brother kan bidra med de nødvendige verktøyene
som kreves for programvareutviklere som vil integrere
utskriftsfunksjonen i sine mobilapper. Skriverdrivere er
tilgjengelige for Windows® operativsystemer, og programutviklingssett kan leveres for å støtte Apple iOS,
Android og Windows® mobilapplikasjoner. For mer
informasjon, besøk: www.brother.eu/developers

Direkte termisk utskrift
tilbyr den mest pålitelige
teknologien for mobile
utskriftsløsninger.

Sømløse tilkoblinger med
Bluetooth, Wi-Fi, USB og
kommunikasjon med andre
enheter.

Med en bredde på bare 26 cm og en vekt på ca.
480 gram (uten batteri), tilbyr PJ-700-serien en
sann mobil utskriftsløsning som passer perfekt
i en dokumentmappe eller dataveske, eller som
kan monteres i bilen eller på andre arbeidsområder. A4-størrelse regnes som den perfekte
størrelsen for dokumentutskrifter når mer detaljert informasjon kreves, f.eks. fakturaer, servicerapporter og følgesedler. Det finnes også
et komplett utvalg av tilbehør tilgjengelig slik at
PJ-700-serien kan tilpasses helt etter behov.

Funksjonene inkluderer ...
• BIP-støtte (Basic Imaging Protocol) for nedlasting
og utskrift av JPEG-filer.
• Muligheten til å lagre dokumenter direkte i skriveren
for å minimere dataoverføring.
• Komplett designprogram for å skape og laste ned
dokumenter.
• PJ ESC/P skriverspråk tilbyr kompatibilitet med en
rekke innebygde systemer.

Valgfri strømtilførsel inkludert oppladbare Li-ion
batterier, strømadaptere eller
bilsett.

Kompakt og lett.
Utviklet for optimal
bærbarhet.

Holdbar og pålitelig.
PJ-700-serien er utformet
for pålitelig utskrift i mange
miljøer.

Bruk A4 enkeltark eller papirruller. Bare riv av papiret
når utskriften er klar.

PJ-700-serien Lag din egen
skreddersydde utskriftsløsning

Trinn 1: Velg skriver
Modellsammenligning

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

USB
Bluetooth
Wi-Fi (Adhoc/Infrastruktur/Wireless Direct)
203 x 200 dpi utskriftsoppløsning
300 x 300 dpi utskriftsoppløsning
Nedlasting av maler/utskriftsmodus
ESC/P og Brother kommandomodus
MFi

Trinn 2: Velg strømalternativ
PA-BT-002

PA-AD-600EU

PA-AD-600UK

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

Oppladbart Li-ion
batteri.

AC-strømadapter (EU).

AC-strømadapter (UK).

12V biladapter
(sigarettenneruttak).

12V biladapter
(permanent kablet).

Trinn 3: Velg deksel og festealternativer
PA-RH-600

PA-RB-001

PA-RC-001

PA-CC-500

PA-CM-500

Papirrullholder

Beskyttelsesdeksel

Skriverrulldeksel

Bæreveske

Bilmonteringssett

Trinn 4: Velg papir
PA-R-411

PA-C-411

A4 papirrull

A4 papirark

Spesifikasjoner
UTSKRIFT
Utskriftsoppløsning

PJ-722

PJ-723

PJ-762

PJ-763

PJ-763MFi

PJ-773

203 x 200 dpi

300 x 300 dpi

203 x 200 dpi

300 x 300 dpi

300 x 300 dpi

300 x 300 dpi

Utskriftsteknologi

Direkte termisk utskrift.

Utskriftshastighet

Gjennomsnitt: 8 spm (i Brothers standardmiljø) [1]

Papirmating
Utskriftsbredde

Manuell papirmating
204,2 mm

208,8 mm

Antall sider per batterilading

204,2 mm

208,8 mm

208,8 mm

208,8 mm

Oppladbart Li-ion-batteri: ca. 600 ark (1,9 % utskriftsdekning og et fulladet, nytt batteri.)

GRENSESNITT
USB 2.0 (full hastighet) type A til mini B (skriver)

USB
Bluetooth

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

Trådløst lokalnett

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

IEEE802.11b/g/n (infrastrukturmodus)
IEEE802.11b/g/n (Adhoc-modus)
IEEE802.11g/n (Wireless Direct)

Sikkerhet, trådløst lokalnett

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

Ikke tilgj.

INFRASTRUKTURMODUS
<Personlig modus>
Åpent System (ingen/WEP)
Autentisering med offentlig nøkkel (WEP)
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
<Bedriftsmodus>
LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES)
PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
EAP-TLS (TKIP/AES)
ADHOC-MODUS
Åpent System (ingen/WEP)
WIRELESS DIRECT
WPA2-PSK (AES)

Ver .2.1 + EDR klasse 2 SPP, BIP,
OPP- og HCRP støttes

Ikke tilgj.

Ver.2.1 + EDR
Klasse 2 SPP, BIP,
OPP, HCRP og
iAP(MFi) støttes.

PJ ESC/P-SPRÅK
Innebygde skrifttyper

Punktgrafikk: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold
Konturskrift: Helsinki, Brussel, Letter Gothic

Størrelse:

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi og proporsjonal størrelse

Strekkodestøtte:

Ja

SKJEMA-/MALLAGRING
Minnestørrelse (RAM/Flash/bruker):

32MB / 32MB / 6MB.

GENERELT
Størrelser:

255 (B) x 55 (D) x 30 (H) mm.

Vekt ekskl. batteri og papir:

480 g (ca.).
Oppladbart Li-ion-batteri 10,8 V (tilleggsutstyr).

Batteri:
Strømadapter:

Strømadapter 15 V (tilleggsutstyr).
Sigarettennerplugg eller permanent kablet (tilleggsutstyr).

Biladapter:
Operativsystemstøtte:
Mobilt operativsystem:

Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® Server 2008/2008 R2; Windows® Server 2012/2012 R2 - Mac OS X v 10.8/10.9/10.10 - Linux
Android

Android - USB

Android/iOS

MILJØ
Temperatur:

-10°C til +50°C (ved drift) / -20°C to +60°C (ved lagring).

Fuktighetsgrad:

20 % til 80 % (uten kondens - under bruk og lagring).
Ja 15 innstillinger

Slå av automatisk:

INNHOLD
(PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773), hurtigveiledning,
CD-ROM (driver og brukerveiledning), USB-kabel, renseark for skrivehodet.
[1] Brothers standardmiljø er basert på bruk av A4-størrelse med JAITA J1-mønster ved 23 C via USB med strømadapter eller Li-ion-batteri.

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Tlf.: 47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Brother er et registrert varemerke for Brother Industries Ltd.
Varemerker og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende respektive selskaper.

