PJ-700-serien

PJ-700 mobila
A4-skrivare

Dessa kompakta, mobila skrivare erbjuder en robust
mobil utskriftslösning som kan användas på fältet av alla
som arbetar med försäljning, service och logistik samt av
säkerhets- och räddningspersonal. Bluetooth-, Wi-Fi- och
USB-anslutning gör det enkelt att ansluta skrivaren till smarta
telefoner, surfplattor, handdatorer och bärbara datorer.

•
•
•
•
•
•

Skrivare för A4 i kompakt utförande
Snabba utskrifter – 8 sidor per minut
Högupplösta utskrifter på upp till 300 dpi
Direkt termoteknik – behöver varken bläck eller toner
Drivs av uppladdningsbara batterier, strömadapter eller biladapter
Kan anslutas via Bluetooth, Wi-Fi Direct, Wi-Fi och USB

Varför välja en
mobil skrivare
från Brother?

I dagens affärsklimat försöker företagen sticka ut från
mängden genom att investera i teknik som förbättrar
personalens produktivitet och samtidigt ökar
kundtillfredsställelsen.
Mobila skrivare betraktas allt mer som en naturlig
del av den mobila utrustningen tack vare de många
fördelarna för personalen ute på fältet och den totala
avkastningen på investerat kapital.

Fördelar med mobila skrivare:
• Ökad effektivitet, frihet och rörlighet
• Lägre administrativa kostnader
• Skapar större förtroende hos kunderna då dokumenten
kan skrivas ut på plats
• Större noggrannhet då handskrivna fel elimineras
• Värdefullt verktyg som ger möjlighet att sluta avtal direkt
på plats

Vertikala marknader och applikationer
Försäljning på fältet

Applikationer:

Överträffa kundernas förväntningar genom att använda
PJ-700 på resan eller hos kunden. Säljarna kan skriva
ut allt nödvändigt material direkt på plats hos kunden
utan att kontakta sitt kontor och får därmed tid för fler
kundbesök.

• Fakturor
• Rapporter
• Offerter
• Avtal
• Villkor
• Finansiella planer

Fältservice

Applikationer:

Tekniker på resande fot kan arbeta effektivare och
noggrannare genom att överlämna utskrifter av sina
dokument på plats. Det minskar också risken för
framtida frågor.

• Fakturor
• Servicerapporter
• Offerter
• Reservdelar och arbeten
• Diagnostik

Logistik och leveranser

Applikationer:

Skriv ut en mängd olika dokument på resande
fot – i bilen eller på plats hos kunden. Den höga
utskriftshastigheten underlättar för jäktade förare
med stor arbetsbelastning.

• Fakturor
• Beställningsblanketter
• Följesedlar
• Lagerdata
• Garantier

Säkerhets- och räddningstjänst

Applikationer:

PJ-700-seriens skrivare blir allt mer omtyckta
för en mängd olika användningsområden inom
räddningstjänsten. I kombination med hållare och
laddare för fordon har de visat sig vara en perfekt
lösning för polisbilar, ambulanser och brandbilar över
hela världen. Genom att medicinska dokument och
böter kan skrivas ut vid behov minskar risken för
skrivfel samtidigt som personalen sparar värdefull tid.

• Stämningar och böter
• Patientrapporter
• Olycksrapporter
• Varningsmeddelanden

PJ-700-serien i detalj
Termotransferteknik
Beslutsfattare som undersöker möjligheterna med mobil teknik drar allt oftare slutsatsen att termoskrivarna
är den enda pålitliga lösningen för personalen ute på fältet. Skrivare med avancerad, direkt termoteknik
skapar en bild genom att värma upp ett termopapper med en speciell beläggning. När papperet passerar
över termoskrivarhuvudet blir beläggningen svart i de områden som värms upp. En bild framträder.
Termoutskrifter betraktas av allt fler som den enda realistiska lösningen för mobila användningsområden.
Och skälen är många.

• Tekniken gör att den jäktade mobila personalen kan fokusera på sina arbetsuppgifter utan att lägga tid och
pengar på inköp av bläck, toner eller färgband.
• Ingen risk att skrivaren slutar fungera därför att bläck, toner eller färgband tagit slut långt från närmaste butik.
• En termoskrivare kan monteras på valfritt sätt och användaren kan bära med sig skrivaren utan risk för spill,
läckage eller kladd.
• Denna teknik är mindre känslig för växlande temperatur- och luftfuktighetsförhållanden än andra mobila
lösningar.

Programvarustöd och funktioner
Brother kan tillhandahålla alla verktyg som
programvaruutvecklare behöver för att integrera
utskriftsfunktionen i sin mobila applikation.
Skrivardrivrutiner finns för Windows® OS och
utvecklingsverktyg finns tillgängliga för Apple iOS-,
Android- och Windows® Mobile-enheter. För närmare
information, besök: www.brother.eu/developers

Direkta termoutskrifter är
den pålitligaste tekniken för
mobila utskriftslösningar.

Smidiga anslutningar med
Bluetooth, Wi-Fi, USB och
kommunikation med andra
enheter.

PJ-700 är en äkta mobil lösning för A4 som
bara är 26 cm bred och inte väger mer än 480 g
(utan batteri). Den får enkelt plats i portföljen
eller datorväskan och kan även monteras i
fordon eller andra arbetsutrymmen. A4-formatet
anses idealiskt för utskrift av dokument med
detaljerad information som exempelvis fakturor,
servicerapporter och följesedlar. Och med det
kompletta tillbehörsprogrammet går det att
skapa en verkligt skräddarsydd utskriftslösning.

Övriga funktioner:
• Stöd för protokollet Basic Imaging Protocol (BIP) för
nedladdning och utskrift av JPEG-ﬁler
• Funktion för lagring av dokumentmallar i skrivaren
för minimal dataöverföring
• Programvara med alla nödvändiga funktioner för att
skapa och ladda ned dokumentmallar
• Skrivarspråket PJ ESC/P erbjuder kompabilitet med
en mängd olika inbyggda system

Olika strömkällor i form av
uppladdningsbara Li-ion-batterier,
strömadapter eller biladapter
(med cigarettändaruttag eller fast
anslutning).

Kompakt och lättanvänd
design för en perfekt
portabel lösning.

Hållbar och pålitlig. PJ-700serien har utvecklats för
pålitliga utskrifter i varierande
miljöer.

För A4-ark eller pappersrullar.
Det utskrivna papperet rivs
enkelt av.

PJ-700-serien – anpassa
skrivaren efter dina krav

Steg 1: Välj skrivare
Modelljämförelse

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

USB
Bluetooth-gränssnitt
Wi-Fi (adhoc-/infrastrukturläge/Wireless Direct)
Utskriftsupplösning 203 x 200 dpi
Utskriftsupplösning 300 x 300 dpi
Läge för nedladdning av mall/utskrift
Läge för ESC/P- och Brother-kommandon

Steg 2: Välj tillbehör för strömförsörjning
PA-BT-002

PA-AD-600EU

PA-AD-600UK

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

Uppladdningsbart
Li-ion-batteri

Strömadapter (EU)

Strömadapter (UK)

12 V biladapter
(cigarettändaruttag)

12 V biladapter
(fast anslutning)

Steg 3: Välj väska, skydd och monteringsalternativ
PA-RH-600

PA-RB-001

PA-RC-001

PA-CC-500

PA-CM-500

Hållare för pappersrullar

Skyddskåpa

Kassett för skrivare
och rulle

Väska

Bilmonteringssats

Steg 4: Välj papper
PA-R-411

PA-C-411

A4 pappersrulle

A4 pappersark

Specifikationer
UTSKRIFT
Utskriftsupplösning

PJ-722

PJ-723

PJ-762

PJ-763

PJ-773

203 x 200 dpi

300 x 300 dpi

203 x 200 dpi

300 x 300 dpi

300 x 300 dpi

Utskriftsteknik

Direkt termoteknik

Utskriftshastighet

Medel: 8 sidor per minut (i Brothers standardmiljö) [1]

Metod för pappersmatning
Utskriftsbredd

Manuell pappersmatning
204,2 mm

208,8 mm

Antal sidor per batteriladdning

204,2 mm

208,8 mm

208,8 mm

Uppladdningsbart Li-ion-batteri: cirka 600 ark
(1,9 % utskriftsbelastning och nytt, fulladdat batteri)

GRÄNSSNITT
USB ver. 2.0 (full speed) typ A till mini typ B (skrivare)

USB
Bluetooth

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ver. 2.1 + EDR klass 2 SPP, BIP,
OPP och HCRP stöds

Trådlös anslutning

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

IEEE802.11b/g/n (infrastrukturläge)
IEEE802.11b/g/n (adhoc-läge)
IEEE802.11g/n (Wireless Direct)

Trådlös säkerhet

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

INFRASTRUKTURLÄGE
< Personligt läge >
Öppet system (inget/WEP)
Autentisering med publika nycklar (WEP)
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
< Företagsläge >
LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES)
PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
EAP-TLS (TKIP/AES)
ADHOC-LÄGE
Öppet system (inget/WEP)
WIRELESS DIRECT
WPA2-PSK (AES)

ej tillämpligt

SKRIVARSPRÅK PJ ESC/P
Inbyggda teckensnitt

Bitmapfonter: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold
Vektorfonter: Helsinki, Brussel, Letter Gothic

Teckenstorlekar

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi och proportionella storlekar

Stöd för streckkod

Ja

LAGRING AV MALLAR/FORMULÄR
Minnesstorlek (RAM/flash/användare)

32 MB/32 MB/6 MB

ALLMÄNT
Mått

255 (b) x 55 (d) x 30 (h) mm

Vikt exkl. batteri och papper

Ca 480 g
Uppladdningsbart Li-ion-batteri 10,8 V (extra tillbehör)

Batteri
Strömadapter

Strömadapter 15 V (extra tillbehör)
För cigarettändaruttaget eller fast ansluten (extra tillbehör)

Biladapter
Operativsystem som stöds
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

MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Temperatur

-10 °C till +50 °C (vid drift)/-20 °C till +60 °C (vid förvaring)

Luftfuktighet

20 till 80 % (ingen kondensering – vid drift och förvaring)
Ja: 15 inställningar

Automatisk avstängning

INNEHÅLL
(PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-773), snabbguide,
CD-ROM (drivrutin och bruksanvisning), USB-kabel, rengöringsark för skrivarhuvud
[1] Brother standardmiljö baseras på A4-ark med JAITA J1-mönster vid en temperatur på 23 °C och USB-anslutning med strömadapter eller Li-ion-batteri.

Återförsäljare:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00, fax: 031-734 12 50
www.brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som
ägs av Brother Industries Ltd. Produktnamn är inregistrerade varumärken eller varumärken som
ägs av respektive företag.

