
PJ-600 serien  
mobile skrivere

PocketJet 600 serien med kompakte 
mobile skrivere er en robust og varig 
mobil utskriftsløsning. Perfekt for salg, 
service, logistikk og tjenestemenn innen 
rednings- og beredskapstjenesten som 
arbeider ute i felten. Med Bluetooth, 
trådløst LAN og USB-tilkobling kan man 
enkelt linke til PDA-er, smarttelefoner, 
nettbrett og bærbare datamaskiner.

www.brother.eu

• A4 utskrifter fra en kompakt skriver
• Rask utskriftshastighet  – 6 sider/minutt
• Høy kvalitet med utskriftsoppløsning på 300dpi   
• Termisk utskrift – ikke behov for blekk eller toner
• Bruker oppladbare batterier eller  
 AC adapter/biladapter
• Forskjellig tilbehør tilgjengelig for den ideelle  
 mobile utskriftsløsningen





Hvorfor mobile skrivere?
I dagens moderne næringsliv ønsker bedrifter å skille seg ut fra 
konkurrentene og investerer derfor i teknologi som gir kunden  
økt produktivitet og samtidig forbedrer kundetilfredsheten. 
Mobile skrivere er nå anerkjent som en integrert del av den totale 
mobile miksen, takket være de mange fordelene de tilbyr til 
feltarbeidere og deres generelle lønnsomhet.

Fordelene med en mobil utskriftsløsning inkluderer 

• Økt effektivitet, frihet og mobilitet

• Bidrar til umiddelbart å tilfredsstille kundens krav og  

 behov under et besøk 

• Lavere administrasjonskostnader  

 – minimerer behovet for oppfølging og    

 kommunikasjon tilbake til kontoret

• Økt tillit hos kunden ved å kunne gi kunden en   

 papirkopi etter fullført transaksjon  

• Redusert feil grunnet uleselig håndskrift

• Lettere for travle selgere å avslutte en avtale på   

 stedet, mens kundenes produktinteresse fortsatt  

 er høy

255 mm





Hvorfor PJ-600
PJ-600 serien tilbyr en fullgod mobil A4 utskriftsløsning. Den er kun 26 cm bred og veier bare 
473g, og passer derfor lett i en stresskoffert eller PC-veske. Den kan monteres i kjøretøy eller på 
arbeidsplassen. Fordi PJ-600 serien skriver ut i A4 format, er den ansett som ideell for utskrift av 
dokumenter hvor mer detaljert informasjon er nødvendig, for eksempel fakturaer, servicerapport-
er og følgesedler. Det finnes også et komplett utvalg av tilbehør, som virkelig gjør PJ-600 serien 
til en skreddersydd utskriftsløsning.

Termisk utskrift er 
den mest pålitelige 
teknologien for mobile 
utskriftsløsninger

Slitesterk, robust og 
pålitelig. PJ-600 serien er 
designet for pålitelig utskrift 
i forskjellige omgivelser

Bruk A4 ark eller papirruller
- papiret rives enkelt av når 
ferdig skrevet ut

Kompakt og lett å bære 
med seg

Utvalg av strømforsyning, 
inkludert oppladbare 
batterier, AC-adaptere eller 
via bilens strømforsyning

Kommunikasjon via 
Bluetooth, trådløst LAN, 
USB og IrDA tilbyr sømløs 
tilkobling til andre enheter



Utesalg
Overgå kundenes forventninger ved å bruke en PJ-600 
når du er ute på farten eller på stedet. Travle uteselgere 
er i stand til å skrive ut nødvendige papirer når de er hos 
kunden, uten å måtte kommunisere tilbake til kontoret, noe 
som gir mer tid til å besøke andre kunder.    

Bruksområder inkluderer:

• Fakturaer  • Finansieringsplaner  
• Anbud • Kontrakter

Bruksområder



Logistikk / Levering
Skriv ut en rekke dokumenter når du er ute på farten, i bilen 
eller hos kunden. Den raske utskriftshastigheten er ideell for 
travle sjåfører med hektiske arbeidsdager.

Bruksområder inkluderer:

• Fakturaer •  Følgesedler 
•  Ordreskjemaer •  Lagerstatus

Uteservice
Uteservice er i stand til å øke effektiviteten og nøyaktigheten 
ved å gi kunden papirkopier av dokumenter når de er ute 
på farten, og reduserer dermed risikoen for unødvendig 
etterarbeid.

Bruksområder inkluderer:

• Fakturaer •  Servicerapporter 
•  Vedlikeholdsrapporter •  Delebestillinger

Rednings- og beredskapstjenesten
Serien PJ-600 skrivere er blitt stadig mer populære innen en 
rekke bruksområder i rednings- og beredskapstjenesten. 
Når montert i kjøretøyet har det verden over vist seg å være den 
perfekte løsningen for politi-, ambulanse- og branntjenesten.  
De reduseres risikoen for skrivefeil og personell unngår 
ytterligere unødig tidkrevende papirarbeid. PJ-600 serien gir 
også tjenestemenn innen rettshåndhevelse mulighet til å skrive 
ut en bot eller et forelegg uten å måtte skrive det for hånd.  
Enhver potensiell fare for håndskrevne feil elimineres.

Bruksområder inkluderer:

• Bøter/forelegg  • Pasientrapporter

• Ulykkesrapporter  •  Varselskilt



Termisk utskriftsteknologi
Når alternativer for mobil teknologi skal undersøkes, vurderer sentrale beslutningstakere i 
økende grad termiske skrivere som den beste og mest pålitelige løsningen for profesjonelle 
arbeidstagere ute i felten.

Skrivere som bruker avansert termisk teknologi produsere et bilde ved å varme et spesielt 
bestrøket termisk papir. Når papiret passerer over det termiske skriverhodet, blir belegget sort 
idet oppvarmede området og bildet produseres.Termisk utskriften er av mange grunner og i 
økende grad regnet av mange som den eneste realistiske løsningen for mobile bruksområder.

Termisk utskriftsteknologi muliggjør travle arbeidstagere ute i felten å fokusere på jobben de 
gjør, og ikke på den ekstra kostnaden ved å kjøpe blekk, toner eller fargebånd. På grunn av 
beskaffenheten til mobilt arbeid, gjør termisk utskriftsteknologi at skriveren kan monteres i alle 
retninger, og kan også bli fraktet rundt uten fare for søl, lekkasjer og smuss. Regelmessige 
brukere av PJ serien har også funnet termisk utskrift å være ideell for bruk i bilen, fordi den er 
mindre utsatt for temperatur svingninger og ekstrem luftfuktighet enn andre mobile teknologier.

Programvarestøtte og egenskaper til PJ-600 serien
Brother kan tilby det nødvendige verktøy til programvareutviklere for å integrere utskriftsfunksjonen 
i sine mobile løsninger. Skriverdrivere er tilgjengelige for Windows OS og SDK  
(Software Development Kits) er tilgjengelig for å støtte Apple iOS, Android og Windows mobile 
løsninger.

Andre egenskaper er:

• Støtte for Bluetooth Imaging Protocol for  
 nedlasting og utskrift av jpeg filer

• Muligheten til å lagre dokumentmaler i skriveren  
 for å minimere dataoverføringene

• Programvare for å lage og laste ned  
 dokumentmaler  

• PJ ESC/P skriverspråk tilbyr kompatibilitet 
  med et utvalg av integrerte systemer



Skreddersy dine utskriftsbehov
Hver enkelt modell leveres med USB kabel, CD ROM, bruksanvisning og renseark for 
skriverhodet. Da hvert utskriftsbehov er forskjellig, gir det kunden muligheten til bare å bestille 
det tilbehøret som kreves for å oppfylle sine spesifikke krav, og dermed holde kostnadene nede 
ved kun å bruke de elementer som trengs.

Trinn 1 “Velg din skriver”

Trinn 2 “Velg tilbehør”  
Valg av strømforsyning

Tilbehør for frakt/beskyttelse/montering

Papir

PA-BT-600LI PA-BT-500 PA-AD-600EU PA-AD-600UK PA-CD-600CG PA-CD-600WR

Li-ion oppladbart
batteri 

Ni-MH oppladbart
batteri

AC Adapter (EU) AC Adapter (UK)
12V biladapter  
(sigarett tenner)

12V biladapter 
 (permanent tilkobling)

PA-RH-600* PA-RB-600* PA-RC-600* PA-CC-500 PA-CM-500*

Holder for papirrull Beskyttende deksel Beskyttende deksel Bæreveske Sett for montering i bil

PA-R-411 PA-C-411

Termoapirrull i 
A4 bredde

A4 ark

203 x 200 dpi utskriftsoppløsning

300 x 300 dpi utskriftsoppløsning

Bluetooth tilkobling

Wireless LAN (Adhoc mode)

USB

IrDA tilkobling

Nedlasting av maler/utskriftsmodus

ESC/P og Brother kommandomodus

Sammenligne modeller

*Ikke kompatibel med PJ-673



A4 bærbare skrivere

Kontakt : Brother Norge
Filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo
Tlf: 22 57 75 00 Faks: 22 57 75 09
www.brother.no
Brukerstøtte: http://solutions.brother.com

utskrift PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663 PJ-673

Utskriftsoppløsning 203 x 200 dpi 300 x 300 dpi

Utskriftsteknologi Termisk

Uskriftshastighet Gjennomsnittlig.: 9.4 sek./side eller 31.6 mm/sek. (brukt i Brother standard omgivelse *1)

Papirmating Manuell papirmating

Skriftområde 203.2 x 279.4 (maks.)

Antall sider pr. batteri kapasitet Oppladbare Li-ion batterier: ca. 300 ark / Oppladbare Ni-MH
batterier: ca. 70 ark (1.9 % dekk ved bruk av et fulladet nytt batteri)

Tilkobling 

USB USB Ver.2.0 (full speed) type A til mini type B (skriver)

IrDA Ver.1.2 (IrCOMM og IrOBEX) N/A 

Bluetooth N/A
Ver. 2.0+EDR  

Class 2 SPP & BIP  
Profiles støttes

N/A
Ver. 2.0+EDR  

Class 2 SPP & BIP  
Profiles støttes

N/A

Tråsløst LAN N/A N/A N/A N/A IEEE 802.11b/g (Adhoc mode) 
Open System / WEP (64/128 bit)

PJ ESC/P språkemulering

Innebygde skrifttyper Serif og Sans Serif

Størrelser skrifttyper 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi og  proposjonale størrelser

Støtte for strekkoder Nei

Lagring av maler/formular 

Minne N/A N/A 5,888KB 5,888KB N/A

Minnelommer N/A N/A 99 99 N/A

Generelt

Størrelse
255(B) x 55(D) x 30(H) mm

10.04 x 2.17 x 1.18 in.
255(B) x 55(D) x 40(H) mm

10.04 x 2.17 x 1.6 in.

Vekt
Ca. 470g

(uten batteri og papir)
Ca. 473g

(uten batteri og papir)
Ca. 470g

(uten batteri og papir)
Ca. 473g

(uten batteri og papir)
Ca. 478g

(uten batteri og papir)

Batteri Oppladbare Ni-MH batterier 14.4V / Oppladbare Li-ion Batterier 11.1V  (begge er tilbehør)

AC adapter AC adapter 15 V (tilbehør)

Biladapter 2 types: Sigarett tenner plugg eller permanent tilkobling (begge er tilbehør)

Støtte operativsystemer
Windows XP / Vista / 7 / 8

(USB) 
Mac OS X

Windows XP / Vista / 7 / 8
(USB/Bluetooth)

Mac OS X

Windows XP / Vista / 7 / 8
(USB)

Mac OS X

Windows XP / Vista / 7 / 8
(USB/Bluetooth)

Mac OS X

Windows XP/Vista /7/8 
(USB)  

Apple iOS 4.3 eller senere

Miljø

Temperatur 0°C to + 40°C (ved bruk) / -15°C to +50°C (ved lagring)

Fuktighet 30% til 80% (ingen kondens under bruk) / 30% to 85% (ingen kondens under lagring)

Auto strøm av Ja: 7 innstillinger (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutter)

Innhold

Levert med

PocketJet Printer (PJ-622 / PJ-623 / PJ-662 / PJ-663 / PJ-673)
Hurtigguide for opsett

CD-ROM (skriverdriver og brukermanual)
USB kabel

Renseark for skriverhode

*1 Tall oppgitt avhenger av omgivelsene skriveren brukes i. “Brother standard omgivelse” er basert på A4 størrelse med JAITA J1 mønster ved en temperatur på 25 °C, via USB


