PJ-700 Serie

PJ-700
Mobiele A4 printers

Deze compacte mobiele printers bieden een duurzame,
mobiele printoplossing voor gebruik onderweg of op locatie.
Zeer geschikt voor verkoop, service, logistiek, openbare
veiligheid en hulpdiensten. Er is beschikking over Bluetooth,
Wi-Fi en USB interfaces waarmee smartphones, tablets en
laptops eenvoudig verbonden kunnen worden.

•
•
•
•
•

Printen op A4-formaat met een zeer compacte printer.
Snel afdrukken tot 8 pagina’s per minuut
Hoge printresolutie tot 300 dpi
Thermische oplossing, geen inkt of toner nodig
Werkt op oplaadbare batterijen, AC adapter of optionele
auto adapter						
• Diverse verbindingen beschikbaar waaronder Bluetooth,
MFi, Wireless Direct, Wi-Fi en USB

Waarom kiezen
voor een
mobiele printer
van Brother ?

In het moderne zakelijke klimaat streven bedrijven ernaar om zich te
onderscheiden van de concurrentie. Ze zijn op zoek naar technologieën
die de productiviteit doen toenemen en tegelijkertijd de klanttevredenheid
verhogen. Mobiele printers spelen tegenwoordig binnen de mobiele markt
een serieuze rol van betekenis en bieden veel voordelen aan werknemers
op locatie.

De voordelen van mobiel printen...
• Meer efficientie, vrijheid en mobiliteit
• Lagere administratie kosten
• Een groter vertrouwen bij de klant, door ter plaatse
een document achter te laten
• Grotere nauwkeurigheid vanwege het vermijden van
handschrift fouten
• Een uitstekende manier om direct op locatie
overeenkomsten te sluiten

Gespecialiseerde branches en toepassingen
Buitendienst verkoop

Toepassingen:

Overtref alle verwachtingen van klanten, door op
locatie één van de printers uit de PJ-700 lijn te
gebruiken. Drukke buitendienst medewerkers zijn in
staat om direct de benodigde documenten te printen,
zonder terugkoppeling naar het kantoor. Hierdoor
houden ze meer tijd over voor het bezoeken van
klanten.

• Facturen

Buitendienst service

Toepassingen:

Servicemedewerkers van de buitendienst kunnen bij
klanten tastbare documenten achterlaten, zodat de
efficiëntie en nauwkeurigheid wordt verhoogd. Tevens
worden vragen en onduidelijkheden hierdoor in een
vroegtijdig stadium afgevangen.

• Facturen

Logistiek en leveringen

Toepassingen:

Onderweg printen van documenten, in de vrachtwagen
of bij uw klanten. De hoge printsnelheid is ideaal voor
drukbezette chauffeurs met een hectische en volle
agenda.

• Facturen

• Rapporten
• Offertes
• Contracten
• Algemene voorwaarden
• Prijslijsten

• Servicerapporten
• Offertes
• Onderhoudsrapporten
• Formulieren voor onderdelen

• Orderformulieren
• Leveringsinformatie
• Pakbonnen
• Voorraadgegevens
• Garantievoorwaarden

Veiligheid en hulpdiensten

Toepassingen:

De PJ-700 printers worden wereldwijd steeds
meer gebruikt door hulpdiensten en ingezet voor
diverse toepassingen. Wanneer de printers worden
gebruikt in combinatie met een auto montagekit of
auto adapter, bleek dit in veel gevallen de perfecte
oplossing voor bedrijfsauto’s van de politie, brandweer
en ambulancediensten. Door het direct op locatie
afdrukken van medische documenten en boetes,
wordt het risico op administratieve fouten voorkomen.
Daarnaast wordt personeel ontlast van onnodig
en tijdrovende papierwerk.

• Verslagen en boetes
• Medische patiëntendossiers
• Incidentrapporten
• Getuigenverslagen
• Waarschuwingen

PJ-700 mobiele printers
Thermische printtechnologie
Bij onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van mobiele printtechnologie, zijn specialisten uit diverse
branches tot de conclusie gekomen dat thermische printers de enige betrouwbare printoplossing bieden
voor professionals in de buitendienst. Printers die gebruik maken van de geavanceerde direct thermische
printtechnologie, produceren beeld door het verwarmen van thermisch papier met een speciale toplaag.
Wanneer het papier de thermische printkop passeert, zal de toplaag in de verwarmde gebieden zwart worden
en zo een afbeelding creëren. Thermisch printen wordt vanwege een aantal redenen, door velen beschouwd
als de enige realistische mobiele printoplossing:
• Buitendienst medewerkers kunnen zich volledig focussen op hun werkzaamheden, zonder het ongemak 		
en extra kosten die de aankoop van inkt, toner of linten met zich meebrengt.
• Geen tijdverlies als gevolg van inkt, toner of linten die opgebruikt zijn, zonder dat er mogelijkheid is deze		
snel te vervangen.
• Mogelijkheden om de printers te monteren op iedere plek en werkomgeving en op elke gewenste manier. 		
Medewerkers kunnen de printers overal mee naar toe nemen zonder het risico van morsen, lekken of vlekken.
• Minder gevoeligheid bij wisselende temperaturen en extreme vochtigheidsgraad, in vergelijking met andere mobiele
printtechnologieën.

Software ondersteuning en functies
Brother kan op software gebied de nodige
ondersteuning bieden, zodat ontwikkelaars de
printfunctie kunnen integreren in hun mobiele applicatie.
Er zijn printer drivers beschikbaar voor Windows® OS
en voor mobiele toepassingen kunnen er Software
Development Kits worden verstrekt voor Apple iOS,
Android en Windows®.
Ga voor meer info naar: www.brother.nl/bdc

Direct thermisch printen 		
is de meest betrouwbare
technologie voor mobiele
printoplossingen.

Naadloze verbinding
met diverse apparaten
via Bluetooth, Wi-Fi of USB.

Met een breedte van slechts 26 cm en een
gewicht van ongeveer 480 gram (zonder batterij),
biedt de PJ-700 lijn een volwaardige mobiele
printoplossing. Gemakkelijk mee te nemen
in een koffer of laptoptas en tevens diverse
mogelijkheden voor het inbouwen van de printers
in voertuigen of op speciale werkplekken. A4
wordt algemeen beschouwd als ideale formaat
voor het afdrukken van documenten zoals
facturen, servicerapporten en pakbonnen. Er is
tevens een groot assortiment van accessoires
beschikbaar, waardoor de PJ-700 printers volledig
op maat samengesteld kunnen worden.

Verdere kenmerken zijn...
• Basic Imaging Protocol (BIP) ondersteunt het
downloaden en afdrukken van JPEG-bestanden.
• Mogelijkheid om een document als sjabloon in de
printer op te slaan, zodat de overdracht van data
wordt geminimaliseerd.
• Volledig functionele designsoftware voor het creëren
en het downloaden van sjablonen.
• PJ ESC/P printeremulatie biedt compatibiliteit met
een breed scala aan systemen.

Opties voor stroomvoorziening
waaronder een oplaadbare
Lithium-ion batterij, een AC
adapter of voeding via een auto
adapter.

Compact en lichtgewicht
ontwerp voor de ultieme
mobiliteit.

Duurzaam en betrouwbaar.
De PJ-700 lijn is ontworpen voor
het leveren van betrouwbare
printresultaten onder diverse
omstandigheden.

Gebruik A4 papier
of doorlopende papierrollen.
Eenmaal geprint kunt u het
papier eenvoudig van de rol
losscheuren.

Mobiele printoplossing die op
maat samengesteld kan worden.

Stap 1: Maak een keuze uit de PJ-700 modellen
Vergelijkingstabel

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

USB
Bluetooth interface
WLAN (Adhoc / Infrastructure / Wireless Direct)
203 x 200 dpi print resolutie
300 x 300 dpi print resolutie
Sjabloon downloaden en printen
ESC/P en Brother commando’s
MFi gecertificeerd (voor iPhone gebruik)

Stap 2: Maak een keuze uit de diverse stroomvoorzieningen
PA-BT-002

PA-AD-600AEU

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

Oplaadbare 		
Lithium-ion batterij

AC adapter (EU)

12V auto adapter
(sigarettenaansteker)

12V auto adapter
(permanente aansluiting)

Stap 3: Opties voor bescherming en montage
PA-RH-600

PA-RB-001

PA-RC-001

PA-CC-500

PA-CM-500

Papierrolhouder

Beschermhoes

Behuizing voor PJ en
papierrol

Draagtas

Auto montage kit

Stap 4: Kies het gewenste papier
PA-R-410

PA-C-411

A4 papierrol

A4 papier

Specificaties
Printen
Print resolutie

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 300d pi

300 x 300 dpi

300 x 300 dpi

Printtechnologie

Direct thermisch

Printsnelheid

tot 8 ppm (in de standaard Brother omgeving 1)

Papierinvoer methode

Handmatige papierinvoer

Afdruk breedte

204,2 mm

208,8 mm

Aantal pagina’s per acculading

204,2 mm

208,8 mm

208,8 mm

208,8 mm

Oplaadbare Lithium-ion batterij: ongeveer 600 vel
(bij 1,9% printbelasting en met een volledig opgeladen batterij)

Interface
USB 2.0 (full speed) type A naar mini type B (printer)

USB
Bluetooth

-

-

WLAN

-

-

-

-

-

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructuur/Adhoc)
Wireless direct

WLAN beveiliging

-

-

-

-

-

INFRASTRUCTUUR MODUS
< Personal modus >
Open systeem (geen/WEP)
Public Key Authentication (WEP)
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
< Enterprise modus >
LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES)
PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
EAP-TLS (TKIP/AES)
ADHOC MODE
Open systeem (geen/WEP)
WIRELESS DIRECT
WPA2-PSK (AES)

Versie 2.1 + EDR SPP, BIP, OPP en
HCRP profielen worden
ondersteund

-

Versie 2.1 + EDR
SPP, BIP, OPP, HCRP
en iAP(MFi) profielen
worden
ondersteund

PJ ESC/P emulatie
Ingebouwde lettertypen

Bitmap lettertype: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold
Outline lettertype: Helsinki, Brussel, Letter Gothic

Lettergrootte

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi en aangepaste formaten

Barcode ondersteuning

Ja

Sjablonen / formulieren
Geheugengrootte (RAM | Flash)

32 MB | 6 MB

Algemeen
Afmeting

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

Gewicht exclusief batterij en papier

circa 480 gram
Oplaadbare Lithium-ion batterij 10,8 V (optionele accessoire)

Batterij
AC adapter

AC adapter 15 V (optionele accessoire)
2 typen: sigarettenaansteker of permanente aansluiting (optionele accessoires)

Auto adapter
Besturingssytemen ondersteunen
Mobiel SDK 3

2

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: Redhat, Debian
Android 3.1 of recenter

Android 3.1(USB) | 2.3
Android 3.1 (USB) | 2.3 (Bluetooth)
of recenter
(Bluetooth) | iOS 5 of recenter

Android 3.1 (USB)
iOS 5 of recenter

Milieu
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Automatisch uitschakelen

-10 ° C to + 50 ° C (in werking) / -20 ° C to +60 ° C (tijdens opslag)
20 % tot 80 % (geen condensatie - in werking en tijdens oplslag)
ja

Inhoud van de verpakking
Printer (PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773), Quick Setup Guide,
cd-rom (printer driver en handleiding), USB kabel, printkop reinigingsvel
1

2

Binnen een standaard Brother omgeving met de volgende kenmerken: A4-formaat met JAITA J1 patroon bij een temperatuur van 23 graden Celcius via USB met gebruik van een AC adapter of Lithium-ion batterij
Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc 3 Ga voor de meest recente ondersteuning naar www.brother.nl/bdc

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
www.brother.nl
PJ-700-200105

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de
betrokken bedrijven.

