
Мобилен принтер RJ от Brother 
Бързината е от значение

Последното решение в мобилните принтери 
от Brother Ви предлага висококачествен 
термален печат с размер на етикета до или 
по-малко от 10 см (4”). Впечатляващата 
бързина на печат и изключителната здравина 
на притерите от серията задоволяват 
изискванията и намират приложение в много 
бизнес сектори. Bluetooth, безжична мрежа 
и USB свързаност са възможностите, които 
могат да се ползват когато сте в движение.

• Удароустойчив корпус и печат до 10,16 см (4”) (Сертификат IP54)
• Бърза скорост на печат - 127 мм/сек
• Директен термален печат – без мастило или тонер
• Много възможности за свързване – USB, Сериен порт, Bluetooth  
 технология или безжична мрежа (WiFi)
• Разнообразие от допълнителни аксесоари – четец за магнитни  
 карти, поставка за монтиране в превозно средство, зарядно за  
 батерии с 4 гнезда и други



Мобилни сервизи / Търговци
Използването на RJ като мобилно печатно решение носи 
множество ползи за търговците и сервизните техници. 
Отпечатването на място на разписка или фактура увеличава 
задоволството у клиента и снижава грешките до минимум, 
защото доказателството за извършената работа е налице 
веднага, а грешките и закъсненията могат да се преустановят 
напълно; бързият печат пък води до по-голяма продуктивност, 
защото се извършват повече транзакции на ден.

Приложенията включват:

• Разписки и фактури  • Заявки и поръчки 
• Сервизни рапорти  • Протоколи за извършени услуги 
• Отчети по поддръжката • Работни поръчки

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ



Служби за аварии / Спешни случаи
Мобилните принтери RJ на Brother увеличават ефикасността на 
професионалистите от оперативните служби и Бърза помощ, 
защото позволяват документирането и рапортуването директно 
от мястото на инцидента – бързо, акуратно и качествено. Супер 
здравият корпус, бързият печат и лесната работа с устройството, 
както и множеството удобни функции, превръщат RJ мобилния 
принтер в изключително конкурентна комбинация от преимущества 
за тези служители с напрегнато ежедневие.

Производство / Складове 
Успехът на много фирми зависи от добрата организация на 
производството и складовете им. Основна роля в тези бизнес 
процеси играе продуктивността на работниците. Безжичната 
свързаност на RJ мобилните принтери позволява да се 
отпечатват етикети с баркодове почти навсякъде, като се 
елиминира нуждата от ходене до един общ централен принтер 
и възможността за грешки и загубване на етикети.

Куриерски услуги / Директни доставки
Компаниите непрекъснато търсят начини за по-добро обслужване 
на клиентите си, по-големи продажби и оттам - увеличаване 
на печалбите, затова все повече насочват своето внимание 
към мобилните решения. Специализираните програми, които 
се ползват за доставки, помагат за автоматизирането на 
ежедневните поръчки. Много от тези програми поддържат 
печат на място при клиента, но често той има незадоволително 
качество. RJ позволява на всички, чиято работа изисква 
мобилност, да извършват необходимите транзакции на място при 
клиента и да издават професионално изглеждащи документи.

Приложенията включват:

• Поръчки     • Фактури
• Различни видове разписки   • Товарителници

Приложенията включват:

• Билети за паркинг   • Рапорти за катастрофи/престъпления
• Разписки за нарушения/глоби • Предупредителни бележки

Приложенията включват:

• Работни етикети    • Адресни етикети 
• Надписи на етажерки и стендове   • Инвентарни номера и разписки





Серията RJ

Новата RJ серия допълва вече съществуващите решения за мобилен печат на Brother, които включват 
успешната продуктова линия PJ600 (за термален печат до формат А4) и стилната, компактна MW серия 
(за термален печат с формат А6 и А7). Чрез нея Brother вече може да предложи пълна гама от мобилни 
решения за всякаква работна среда, с възможност за печат на ленти с ширина до 10,16 см (4”), 
до формат А4.

Подобно на всички останали серии мобилни принтери на Brother, RJ устройствата работят с термална 
технология, която дава доста предимства, включително висока производителност и ниски разходи 
за поддръжка, защото единственият консуматив са лентите.

С изумителната си скорост на печат от 5 ips (127 мм/сек), серията RJ е оптималното устройство 
за индустрията, защото не просто отговаря, а надминава изискванията на една среда, за която 
ефикасността е белег за професионализъм.

Устройство RJ Серия PJ Серия MW Серия

Носител Етикет 5,08 см (2”)  
 или 10,16 см (4”) Пълен A4 формат Формат A6 или A7

Работа с хартия Непрекъсната 
лента

Лента или 
оразмерена хартия

Оразмерена 
хартия

Bluetooth ДА ДА ДА

Безжична свързаност ДА НЕ НЕ

IP54 Сертификат ДА НЕ НЕ

Скорост на печат 12,7 см/сек 6 стр/мин 3 стр/мин (A6)
4 стр/мин (A7)

Общи печатни приложения На място, 
в превозно средство

На място, 
в превозно средство

На място, в движение, 
в превозно средство





Създаден да бъде многофункционален
Новата RJ серия мобилни принтери са създадени в тясна връзка с нуждите на нашите клиенти, които 
искат да имат множество полезни функции в издържлив на екстремни условия корпус. Наличните 
аксесоари позволяват печат на етикети и бележки от 5.08 см (2”) до 10.16см (4”), което увеличава 
спектъра на приложения в различните бизнес среди. Едно устройство за всичко!

Компактния, ергономичен и лек дизайн на RJ серията, заедно с множеството аксесоари позволява на 
клиента да ползва принтера във всякакви условия и за всички негови нужди.

 С USB, сериен порт, 
Bluetooth или WIFI ползвате 
приложенията в движение.

С допълнителния четец 
за магнитни карти 
извършвате всякакви 
транзакции.

Термална технология 
с висока производителност 
и ниски разходи за 
поддръжка, защото 
единственият консуматив 
са лентите.

За по-лесен печат 
в движение избирате 
дръжка за през рамо или 
колан за закачане. 

Изберете от опциите за 
зареждане - презареждаеми 
батерии, AC адаптер 
или зарядно за превозно 
средство.

С множество функции - 
печат на етикети и разписки 
до 10,16 см ширина и това 
на едно устройство. 



Идеалното решение за сурова среда 
Мобилните устройства се сертифицират по международни стандарти за степен на защита (Ingress 
Protection – съкр. „IP”). IP кодовете класифицират нивата на защита, която има дадено оборудване 
спрямо прах, вода или удари. IP54 означава, че устройството не само ще работи в запрашена среда, 
но и ще издържи на течаща вода. Освен това е преминало тестове за падане от 1.8 м, оставайки 
непокътнато.

Мобилните устройства биват излагани на много неблагоприятни 
условия навън или по време движение, което може да афектира 
директно тяхната работа или да причини повреда, напр. при пътния 
полицай. Сертификактът IP54, който RJ устройствата притежават дава 
спокойствие, че принтерът няма да спре работа поради прах 
и намокряне или падане в тежка работна среда. Аксесоарите към него 
предлагат допълнителна защита.

Термалната технология на печат сама по себе си също е преимущество 
на новата RJ серия. Клиентите са уверени, че това са единствените 
мобилни решения, издържащи на рязката промяна в температурата 
и влажността през различните сезони - фактор, който основно поврежда 
мобилните устройства с мастилено-струйна технология. 

Софтуерни възможности на RJ серията 

Brother осигурява всички необходими инструменти на програмистите, за да интегрират устройствата 
в конкретни мобилни приложения за печат. Налични са Windows драйвери за принтерите и Software 
Development Kit – специализиран софтуер за Windows Mobile приложения.

• Template mode (режим „Шаблон”) – много удобен за бързо 
 програмиране и дизайн на документи на компютъра, вкл. лога  
 и баркодове и насочването им директно към принтера

• Прости команди извикват вече запазени шаблони и добавят  
 допълнителна информация към отпечатаното, което пести  
 програмно време 

• Bluetooth протоколът дава възможност за теглене и печат 
 на файлове в „jpeg” формат

• Brother ESC/P осигурява съвместимост на устройствата 
 с много системи и платформи

• BPL (ZPL емулация) позволява на вече съществуващи  
 приложения за различни печатни устройства да работят 
 с RJ принтерите без допълнителни разходи за програмиране.



PA-BT-4000LI PA-AD-600EU PA-AD-600UK PA-CD-600CG 12V PA-CD-600WR 12V PA-4BC-4000

Литиево-йонна 
презареждаема батерия AC адаптер (EU) AC адаптер (UK)

12V зарядно за кола
(за гнездото на 

запалката)

12V зарядно за кола
(постоянно мрежово)

зарядно за батерии 
с 4 гнезда 

RD-M01E5 RD-M03E1

10,16 см Широка 
хартиена лента 

10,16 см Широка 
етикетна лента

PA-MCR-4000 PA-CM-4000 PA-WC-4000 PA-SS-4000

Четец за магнитни 
карти

Поставка за 
монтиране в 

превозно средство
Кожен калъф Дръжка за през 

рамо

Изберете според вашите нужди от печат

С RJ мобилния принтер получавате USB кабел, CD-ROM, ръководство за потребителя и колан за 
закачане. Тъй като печатните приложения са различни, клиента има възможност да вземе само тези 
аксесоари, които отговарят на неговите нужди, като така намали разхода си.

Стъпка 1 - Изберете своя принтер

Стъпка 2 - Изберете вашите аксесоари 

Сравнение на моделите RJ4030 RJ4040

203 x 200 dpi резолюция на печат 

Сертификат IP54 

1,8 м удароустойчивост 

USB и сериен порт 

Bluetooth интерфейс 

WiFi 

Скорост на печат 127 мм/сек 

Зареждане

Пренасяне/Защита/Опции за монтиране

Има възможност за направа на консумативи по поръчка 
на клиента.

Хартия



Печат RJ-4030 RJ-4040

Резолюция на печат

Технология на печат

Скорост на печат

Метод на подаване на хартия

Ширина при печат

Дължина при печат

Ширина на лентата - Максимум / 
Минимум

Максимален диаметър на лентата

Обща информация

Размери (Ш x В x Д)

Тегло

Батерия

Брой копия за заредена батерия Зареждаема литиево-йонна батерия: приблизително 2000 етикета - непрекъснат печат. (при стандартна среда 
за работа на Brother *1) 

Интерфейс

USB Стандарт Стандарт 

Сериен порт Стандарт Стандарт 

Bluetooth (Ver. 2.0 + EDR) Стандарт N/A

WiFi (802.11 b/g/n) N/A Стандарт

Софтуер поддръжка

Поддържани драйвери за 
операционни системи

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Windows XP, Windows Vista, Windows 7,  
Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2

Software development Kit Windows CE 5.0 или по-висока, Windows Mobile 5 или по-висока 
Android 2.2 или по-висока

Поддържани команди

Емулации

Поддръжка на баркод

Памет

RAM

Flash

Околна среда

Температура

Влажност

Сертификати

Удароустойчивост

Съдържание в комплекта

В комплекта

Директен термален печат

203dpi

Максимум 12,7 см/сек (5”) или 127 мм/сек (при стандартна среда за работа на Brother *1)

Лента

Максимум 104мм (4.09”)

Максимум 3м (118.11”)

118мм (4.64”) / 51мм (2.0”)

58мм (2.28”)

610g/1.35lb без батерия и хартия

Зареждаема литиево-йонна 14.4V батерия

P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P

ZPL II® Compatible

0C до +40C (По време на работа) -20C до +60C (в неработен режим)

RJ принтер (RJ4030 или RJ4040), дръжка за през рамо, USB кабел, Ръководство за бързо инсталиране, CD-ROM 
(драйвер за принтер и ръководство за употреба) включително софтуер за дизайн на етикети и баркод 

20%-80% (Без кондензация)

Сертификат IP54 

1.8м

Да

32MB

16MB

6.38” x 6.93” x 3.03” (162мм x 176мм x 77мм)

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

*1 Посочените резултати зависят от средата на работа. “Стандартна среда за работа на Brother” е на базата на свързване чрез USB с напълно заредена нова батерия 
при 23 оC. (7% покритие 10X15 см)   

Спецификации


