Мобилни принтери - PocketJet 600
Тези компактни мобилни принтери са едно
идеално решение за професионалисти, които
работят в движение. Лесни за употреба те са
чудесен помощник в сферата на търговията,
техническата поддръжка, архитектурата,
службите за спешна помощ или директно
монтирани в полицейски коли. Удобно и
лесно свързване чрез Bluetooth и USB с PDA,
смартфони, таблети и лаптопи.

www.brother.bg
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Принтер с компактен дизайн формат А4
Скорост на печат - 6 стр/мин
Резолюция 300dpi
Директен термален печат, не са нужни мастила
или тонер
• Работа с AC адаптер, презаредими батерии или
захранване за кола
• Възможност за различни аксесоари осигуряващи
идеалното мобилно решение

Защо мобилни принтери?
В съвременния бизнес компаниите полагат усилия да отличат
себе си от конкурентите си и в стремежа си да задоволят
напълно клиентите си те инвестират в нови технологии,
подобрявайки продуктивността на служителите си. Сега
мобилните принтери са неразделна част от пазара за мобилни
комуникации, поради множеството предимства, които
предлагат и бързо възвръщане на инвестицията.

Ползите и предимствата на
мобилните принтери
• Увеличават продуктивността на служителите в
движение
• Помагат за задоволяване желанията на
клиентите незабавно на място
• Без нужда от административна помощ - за и от
офиса
• За спокойствието и доверието на клиента след
приключване на сделката той получава копие от
документацията
• Прецизна точност - избягвайки ръкописните
грешки
• Възможност за търговеца да осъществи
сделката на място, докато клиента все още е
силно заинтересован от продукта

255 mm

Защо PocketJet?
PocketJet е едно действително А4 мобилно решение. С дължина по-малка от 26 см. и
тегло 473 грама той е лесно преносим с работно куфарче или чанта за лаптоп, може
да бъде монтиран в превозно средство или носен навсякъде с вас. Чудесен помощник
за разпечатване на документи с повече детайлна информация, като фактури, сервизни
доклади или документи за различни доставки.
За по-голямо удобство при работа серията разполага с множество аксесоари, които
правят PocketJet едно наистина добро мобилно решение за печат.

Здрав и надежден PocketJet
е създаден да ви улесни в
различни среди на работа.
Може да избирате от
презаредими батерии,
AC адаптер или
зарядно за кола.

Директен термален
печат - най-надеждната
технология за мобилно
печатно решение.

Bluetooth, USB
и IrDA предлагат
безпроблемна връзка
с други устройства

Възможност за работа
с А4 отделни листа или
непрекъсната ролка хартия
- просто откъсвате след
разпечатване.

Лесно преносим с лек
и компактен дизайн

Индустрия
Техниците, пътуващи по различни обекти ще подобрят
ефективността и точността си като отпечатват на място
документите, от които имат нужда, за да задоволят всички
изисквания на клиента или да намалят риска от последващи
рекламации.
Приложения:
• Фактури

• Сервизни рапорти

• Доклади по поддръжката • Поръчки на резервни части

Логистика/Куриерски услуги
Можете да отпечатвате най-различни видове документи
докато сте на път, в превозно средство или при клиент.
Високата скорост на печат е идеална за заети доставчици и
куриери с пренатоварени графици.
Приложения:
• Фактури

• Товарителници

• Поръчки

• Складови разписки

Служби за аварийни ситуации

Бизнес сфери / Приложения
Мобилна търговия
PocketJet надминава очакванията на пътуващите
търговци. С него напрегнатата им ежедневна работа се
улеснява неимоверно - те могат да отпечатват каквито
искат документи, в зависимост от специфичните нужди
на клиентите си, без да се връщат постоянно в офиса
с риск да загубят сделката.
Приложения:
• Фактури

• Планове за продажби

• Ценови анализи

• Договори

PocketJet е много популярен в службите за бърза и
аварийна помощ заради разнообразието на приложенията
си. Използван в комбинация със зарядно за кола, той е
перфектното решение за всяко превозно средство на
Полицията, Бърза помощ, Пожарната или Гражданска
защита. С негова помощ могат да бъдат избегнати
множество грешки от досадно писане на ръка, което
коства на служителите/медицинските екипи ценно време и
ненужна хартия. В службите на КАТ с PocketJet офицерът
може бързо да отпечата фиш или квитанция, елиминирайки
риска от правописни грешки.
Приложения:
• Глоби, Фишове

• Диагнози на пациенти

• Рапорти за инциденти

• Предупредителни надписи

Технология на термален печат

Изберете според вашите нужди от печат

Все повече мениджъри, които внедряват мобилните технологии във фирмите си,
се убеждават, че термалните принтери са единственото надеждно професионално
решение.
Устройствата, използващи термална технология, отпечатват чрез нагряване на хартия
със специално химизирано покритие. Когато хартията преминава през нагрятата
печатаща глава, покритието почернява в областите, където е загрято и така формира
изображението.
Термалната технология на печат се използва все повече от потребителите на мобилни
технологии по много причини. Тя позволява служителите, чиято работа е в движение,
да се фокусират върху конкретните си задачи - без разсейващи неудобства или
допълнителни разходи за тонери, мастила, касети и т.н. Устройствата са толкова
малки и удобни, че позволяват поставянето им в произволна позиция, в каквато и да
било ориентация, пренасянето и преместването им без никакъв риск от изливане на
консуматив, зацапвания и петна.
Потребителите на PocketJet са изключително доволни от факта, че термалният печат
е супер удобен за работа на път – в каквото и да било превозно средство – защото не
се влияе от сезонните промени в температурите, атмосферното налягане или влагата,
както другите мобилни технологии.

С Pocket jet получавате USB кабел, CD-ROM, ръководство за потребителя и лист за
почистване на главата. Тъй като печатните приложения са различни, клиента има
възможност да вземе само тези аксесоари, които отговарят на неговите нужди, като така
намали разхода си.

Поддръжка на софтуер и приложения на серията PJ600

Стъпка 1 - Изберете своя принтер
Сравнение на моделите PocketJet

PJ-622

PJ-662

PJ-623

PJ-663

203 x 200 dpi резолюция при печат
300 x 300 dpi резолюция при печат
Bluetooth интерфейс
USB/IrDA интерфейс
Сваляне на шаблони/режим печат
ESC/P и Brother командни режими

Стъпка 2 - Изберете вашите аксесоари
Зареждане
PA-BT-600LI

PA-BT-500

PA-AD-600EU

PA-AD-600UK

PA-CD-600CG

PA-CD-600WR

Литиево-йонна
презареждаема
батерия

Ni-MH презареждаема
батерия

AC адаптер (EU)

AC адаптер (UK)

12V зарядно за кола
(за гнездото на запалката)

12V зарядно за кола
(постоянно мрежово)

Brother осигурява всички необходими софтуерни разработки за интегриране на
функциите на принтерите към мобилните приложения. Налични са Windows драйвери за
устройствата и Software Development Kit за мобилните приложения на Windows.
Софтуерните разработки включват:
• Поддръжка на теглене и отпечатване на
JPEG файлове през Bluetooth

Пренасяне/Защита/Опции за монтиране
PA-RH-600

PA-RB-600

PA-RC-600

PA-CC-500

PA-CM-500

Дръжка за хартиена
ролка

Защитна поставка

Калъф с отвор за
хартия

Калъф за прибиране

Комплект за
монтиране в кола

• Възможност за запазване на документи
в паметта на принтера за намаляване на
трансфера на данни
• Напълно разработен софтуер за овърлей
• Brother ESC/P принтерна емулация
съвместима с много вградени системи

Хартия
PA-R-410

PA-C-411

А4 хартиена ролка

А4 отделни листа

Преносими принтери
Печат

PJ-622

Резолюция на печат

PJ-662

PJ-623

203 x 200 dpi

PJ-663
300 x 300 dpi

Технология на печат

Директен термален печат

Скорост на печат

Прибл. 9,4 сек/стр или 31,6 мм/сек (при стандартна среда за работа на Brother *1 )

Начин на подаване на хартията

Ръчно подаване

Поле на печат

279.4mm x 203.2mm (максимум)

Брой копия за заредена батерия

Презаредима литиево-йонна батерия: за прибл. 300 страници / Презаредима Ni-MH батерия: прибл. 70
страници (1.9% покритие на страницата и напълно заредена батерия)

Интерфейс
USB

USB Ver.2.0 (високоскоростен) тип A към малък тип B (принтер)

IrDA

Ver. 1.2 (IrCOMM и IrOBEX)

Bluetooth

Ver. 2.0+EDR
Клас 2 SPP & BIP
Поддържани профили

n.d.

n.d.

Ver. 2.0+EDR
Клас 2 SPP & BIP
Поддържани профили

ESC/P емулация
Вградени шрифтове

Serif и Sans Serif

Размер на шрифта

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi и пропорционални размери

Поддръжка на баркод

Не

Памет за шаблони / бланки
Размер на паметта

n.d.

n.d.

5,888KB

5,888KB

Полета на паметта

n.d.

n.d.

99

99

Приблизително 470г
(без батерия и хартия)

Приблизително 473г
(без батерия и хартия)

Приблизително 470г
(без батерия и хартия)

Приблизително 473г
(без батерия и хартия)

Общи положения
Размери
Тегло
Батерия

Презареждаема Ni-MH батерия 14.4V / Презареждаема литиево-йонна батерия 11.1V (допълнителни аксесоари)

AC адаптер

AC адаптер 15V (допълнителен аксесоар)

Адаптер за кола
Поддържани операционни
системи

2 вида: от гнездото за запалката или постоянно захранване (допълнителен аксесоар)
Windows XP / Vista / 7 /
Mac (USB)

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

Windows XP / Vista / 7 /
Mac (USB)

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

Екологичност
Температура

0°C до +40°C (по време на работа) / -15°C до +50°C (режим изключен)

Влажност

30% до 80% (Не кондензира по време на работа) / 30% до 85% (Не кондензира в режим изключен)

Автоматично изключване

Да: 7 настройки (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 минути)

Съдържание в пакета
Доставено

Pocket Jet принтер (PJ-622 / PJ-623 / PJ-662 / PJ-663), Ръководство за бързо инсталиране,
CD-ROM (драйвер за принтер и Ръководство за потребителя), USB кабел, лист за почистване на главата

*1 Посочените резултати зависят от средата на работа. “Стандартна среда за работа на Brother” е при използване на А4 хартия и тестов модел JAITA J1 при външна температура 25 градуса по Целзий, през USB

Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg

