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A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother 
Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes 
vállalatok védjegyei. Tervezte és fejlesztette a BCEE Marketing Osztálya (2022. július)

A mobil nyomtatók a terepen dolgozó szakemberek 
számára kínálnak számos előnyt és a teljes befektetés 
megtérülése (ROI) miatt ma már a teljes folyamat 
szerves részének tekintik. 

A PJ8 sorozat tartós, „terepen használható” mobil 
nyomtatási megoldást kínál az értékesítési/szolgáltatási, 
logisztikai, közbiztonsági és sürgősségi területeken 
dolgozók számára. A Bluetooth, Wi-Fi és USB-C 
csatlakozások kényelmesen csatlakoztathatóak 
okostelefonokhoz, tabletekhez és laptopokhoz.

Nyomtatók, amelyek bárhol és 
bármikor készen állnak a nyomtatásra

Felhasználási területek

•    Kompakt és robusztus kialakítás

•   Gyors nyomtatási sebesség

•    Kiváló minőségű nyomtatási 
felbontás

•   Direkt thermál nyomtatás

•    A4, A5 és egyedi méretek 
támogatása 

•    Újratölthető akkumulátorral vagy 
AC adapterrel/jármű tápadapterrel 
működik

•    Különféle csatlakozási lehetőségek: 
USB-C, NFC, Bluetooth és Wi-Fi

•    Testreszabott lehetőségek az Ön 
igényei szerint

A4-es mobil 
nyomtatók útközbeni 
nyomtatáshoz

brother.hu

A modern üzleti környezetben a vállalatoknak az az egyik fő céljuk, hogy 
megkülönböztessék magukat a versenytársaktól, és ezért olyan technológiákba 
fektetnek be, amelyek növelik a dolgozók termelékenységét és javítják 
az ügyfelek elégedettségét.

Terepen 
dolgozók

Terepen 
szervizelők

Szállítmányozás 
és Logisztika

Sürgősségi 
ellátás



PJ-800 széria

* Támogatja a Bluetooth kommunikációt a 12.2 vagy újabb verziók esetén. A legfrissebb információkért látogasson el a fejlesztők webhelyére.

MODELL PJ-822 PJ-823 PJ-862 PJ-863 PJ-883

Nyomtatási felbontás 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Nyomtatási technológia direkt termál

Nyomtatási sebesség 13.5 lap/perc

Média típusa
papír és szintetikus anyag 

egész oldal: vágott lap, folyamatos tekercs, perforált tekercs, leporelló 
címkék: vágott lap, leporelló

Média mérete A4, A5, letter, legal, egyedi méretek

Nyomtatási szélesség 203.2 mm

Memória (RAM/Flash) 256 MB / 64 MB 

Hőmérséklet -10°C és +50°C között (működés közben) / -20°C és +60°C között (működés közben)

Páratartalom 20% – 80% (kondenzáció nélkül)

Interfész

USB 2.0 (C típus) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bluetooth 5.2 (klasszikus és alacsony energiafogyasztású) ✓ ✓ ✓

Wi-Fi (Infrastruktúra mód/Wireless Direct) ✓

AirPrint ✓

MFi ✓ ✓ ✓

NFC (csatlakozáshoz) ✓ ✓ ✓

Támogatott parancsok Raszteres grafika, ESC/P, P-touch Template, ZPL2 emuláció

Operációs rendszer Windows/macOS/Linux

Mobil operációs rendszer Androind/iOS*

A doboz tartalma USB kábel (A típus – C típus) elsősorban adatkommunikációra, mint töltésre; gyors telepítési útmutató; tisztító lap

Méretek (Szé x Ma x Mé) 255 mm x 55 mm x 30 mm 

Súly 430 g akkumulátor nélkül, 610 g akkumulátorral (opcionális)

Energiaellátási lehetőségek Tok és rögzítési lehetőség Papír

PA-BT-002
Li-ion újratölthető akkumulátor  

(600 lap** akkumulátor-töltésenként)
PA-RH-600 Papírtekercs tartó PA-R-411 A4 papírtekercs (6 tekercs/doboz)

PA-AD-600AEU AC adapter PA-RB-001 Védőborítás PA-C-411 A4 vágott papír (100 lap)

PA-CD-600CG 12-17 V autós adapter (szivargyújtó csatlakozóval) PA-RC-001 Tekercses nyomtatótok

PA-CD-600WR 12-17 V autós adapter (vezetékes) PA-CC-500 Hordtáska

PA-AD-003EU AC adapter USB-C típushoz PA-CM-500 Autóba szerelhető készlet

PA-PG-003 Papírvezető – csak USB-s modellekhez

PA-PG-004 Papírvezető – Bluetooth és Wi-Fi modellekhez
** Standard Brother környezetben

Az útközbeni nyomtatás 
előnyei

•    Fokozott hatékonyság, szabadság és mobilitás
•    Csökkentett irodai adminisztrációs költségek
•    Megnövelt vásárlói bizalom a helyszíni nyomtatásnak köszönhetően
•    Nagyobb pontosság, csökkenti a kézzel írás hibalehetőségeit
•    Értékes üzleti eszköz az ügyletek azonnali lezárásához

A papírmodell, amelyet most a kezében tart, a PJ eszköz tényleges méretét mutatja.


