
PocketJet 600 sorozat
Mobilnyomtatók
A kompakt mobilnyomtatókkal bármely helyszínen, 
azonnali és tartós nyomatok készíthetők. A 
mobil nyomtatási technológia megoldást kínál az 
értékesítési és szolgáltatási iparágban, a logisztikai 
és az egészségügyi, valamint a sürgősségi 
területeken is. A mobilnyomtató Bluetooth és USB 
kapcsolat segítségével kényelmesen összeköthető 
PDA-kal és okostelefonokkal, tablet PC-kel és 
laptopokkal is.

www.brother.hu

•	A4-es méretű nyomtatás és kompakt kialakítás
•	Gyors nyomtatási sebesség - 6 lap/perc (lpp)
•	300 dpi nyomtatási felbontás
•	Direkt termál nyomtatás - tinta vagy toner  

használata nélkül
•	Újratölthető akkumulátorral, AC adapterrel vagy 

autóban tölthető tápegységgel működik
•	A többféle kiegészítővel a mobil nyomtatási igények 

személyre szabhatók 









Miért jó megoldás egy mobilnyomtató?
A modern üzleti környezetben a vállalatok számára fontos,  
hogy megkülönböztessék magukat a piaci versenyben és olyan 
új technológiákba fektessenek be, amelyek fokozzák a munka 
hatékonyságát és az ügyfelek elégedettségét. A mobilnyomtatók 
illeszkednek a mobileszközök széles palettájába, hiszen számos 
előnyös tulajdonságukkal megoldást kínálnak a külső helyszínen 
végzett munka kihívásaira és megtérülési rátájuk magas.

A mobilnyomtatás előnyei

• Nagyobb hatékonyság, szabadság és mobilitás

• Az ügyfelek kívánságaira azonnali 
válaszlehetőséget biztosít a látogatások alkalmával

• Alacsonyabb adminisztrációs költségek -  
az utókövetés és az irodával történő kommunikáció 
lerövidül

• Az ügyfelek elégedettségét növeli az üzleti 
tranzakció utáni azonnali dokumentumcsere

• Pontosabb munkavégzés a kézírással szemben, 
ahol nagyobb a hibalehetőség

• Az üzletemberek számára biztonságot nyújt, ha 
üzletkötéseiket a helyszínen lezárhatják, amíg az 
ügyfelek érdeklődése is magas a termék iránt

255 mm





Miért a PocketJet-et válassza?
A PocketJet valódi mobil nyomtatási megoldást kínál A4-es méretben.  
A mindössze 26 cm-es szélességével és 473g súlyával a PocketJet kényelmesen elfér egy 
kézi-vagy laptop táskában, és felszerelhető járművekben, illetve más munkaterületeken 
is. A PocketJet A4-es méretben nyomtat, így ideális olyan dokumentumok elkészítésére, 
ahol fontosak a részletes információk, így például számlák, szolgáltatási jelentések vagy 
szállítólevelek nyomtatásánál. A PocketJet-hez több különleges kiegészítő is található,  
így lehet maximálisan testeszabott a nyomtatás.

A direkt termál technológia 
biztosítja a legmegbízhatóbb 
mobil nyomtatási megoldást

Tartós, strapabíró és megbízható. 
A PocketJet-et úgy alakították 
ki, hogy bármely környezetben 
megbízható nyomtatást kínáljon

Használjon A4-es méretre 
vágott vagy folytonos 
papírtekercset, és nyomtatás 
után egyszerűen válassza le 
a dokumentumotKompakt kialakítás és könnyú 

súly a legkényelmesebb 
hordozhatóság jegyében

Több típusú tápegységgel elérhető 
- újratölthető akkumulátorral, 
AC adapterrel vagy autós töltő 
készlettel is működtethető

A Bluetooth, USB vagy IrDA 
kapcsolódás akadálymentes 
kommunikációs kapcsolatot 
biztosít egyéb készülékekkel



Külső helyszínen történő értékesítés
Szárnyalja túl az ügyfelek elvárásait, nyomtasson azonnal 
a helyszínen a Pocketjet-tel! Az elfoglalt üzletemberek 
számára hatalmas előny, hogy bármikor nyomtatott 
anyagokat adhatnak az ügyfelek kezébe anélkül, hogy az 
irodával is külön kommunikálniuk kellene, így több ügyfélre 
is időt szentelhetnek. 
Alkalmazott területek:
• Számlák • Árajánlatok
• Pénzügyi tervek • Szerződések

Piaci lehetőségek/alkalmazási területek



Logisztika/szállítás
Nyomtasson útközben, járműben vagy az ügyfelek székhelyén. 
A gyors nyomtatási sebesség az elfoglalt szállítók számára is 
felgyorsítja a munkavégzést.
Alkalmazott területek:
• Számlák • Megrendelőlapok
• Szállítólevelek • Készletrendezési adatok

Külső helyszíni szolgáltatások 
A mérnökök számára nagyobb hatékonyságot és pontosabb 
munkavégzést jelent, ha útközben is kinyomtathatják 
a dokumentumokat, így elkerülhetik az esetleges 
hibalehetőségeket.
Alkalmazott területek:
• Számlák • Karbantartási jelentések
• Szerviz jelentések • Alkatrészcsere rendelések

Közegészségügyi/sürgősségi ellátás
A PocketJet nyomtatók egyre népszerűbbek a sürgősségi 
ellátási területeken. A járművekben felszerelhető- és tölthető 
nyomtatók tökéletes megoldást kínálnak a rendőrségi, mentős 
és tűzoltósági kollégák számára. A helyszíni nyomtatással 
elkerülhető az elírás lehetősége és a hivatalok, valamint az 
egészségügyi személyzet számára is kisebb a papírmunka 
terhe. A rendészeti munkatársak azonnal ki tudják nyomtatni 
papírjaikat, elkerülve a potenciális kézírási hibákat. 
Alkalmazott területek:
• Idézések/Bírságok  • Baleseti jelentések
• Betegellátási dokumentumok • Figyelmeztetések



Termálnyomtatási technológia
A mobiltechnológiai eszközök vizsgálatakor a döntéshozók egyre inkább egyetértenek 
abban, hogy a termálnyomtatási technológia az egyetlen valódi és megbízható megoldás  
a külső helyszíneken dolgozók számára. 

A direkt termál nyomtatási technológiát alkalmazó nyomtatók a speciális borítású papírok 
felmelegítésével készítik el a képeket. Amikor a papír áthalad a termálnyomtató fejen, akkor 
ahol hő éri a papírt, a felülete feketén elszíneződik, így kialakítva a képet. A termálnyomtatást 
egyre inkább úgy ismerik el, mint az egyetlen valóban mobil alkalmazást. 

A termálnyomtatási technológiával az úton lévő elfoglalt üzletemberek kizárólag munkájukra 
koncentrálhatnak és nem kell aggódniuk a tinta, toner vagy szalagok beszerzése és költségei 
miatt. A mobilis munka kihívásainak megfelelően a termálnyomtatókat ott alkalmazhatják ahol 
éppen szükséges, bárhová felszerelhetők, illetve szivárgás, kiömlés vagy foltok veszélye 
nélkül hordozhatók. A rendszeres PocketJet használók szerint a termálnyomtatók ideálisak  
a járművekben történő használatra is, mert jobban tűrik a hőmérséklet-ingadozásokat és  
a párás környezetet, mint más mobiltechnológiák.

A PJ600 sorozat tulajdonságai és szoftvertámogatás
A Brother biztosítja mindazokat az eszközöket a szoftverfejlesztők számára, amelyek a nyomtatási 
funkciót mobilalkalmazásokba integrálják. A nyomtató-illesztőprogramok elérhetők Windows 
operációs rendszerekben, valamint Szoftverfejlesztő csomagok állnak rendelkezésre a Windows 
Mobile alkalmazásokhoz.

További tulajdonságok: 
• Bluetooth Imaging protokoll támogatás a jpeg  
 fájlok letöltéséhez és nyomtatásához

• Dokumentum-borítók tárolása a nyomtatókban  
 az adatátviteli mennyiség minimalizálása  
 érdekében

• Teljeskörű tervezői szoftver a dokumentum- 
 borítók tervezéséhez és letöltéséhez

• A Brother ESC/P emuláció kompatibilissé teszi  
 a nyomtatót a beágyazott rendszerekkel



Tegye személyreszabottá nyomtatási igényeit
A PocketJet tartozékai az USB kábel, egy CD-ROM, a felhasználói kézikönyv és a fejtisztító. 
Mivel minden nyomtatási alkalmazás más és más, lehetőség van arra, hogy csak azokat  
a kiegészítőket szerezze be, amelyek megoldást kínálnak a speciális nyomtatási igényekre,  
így alacsony szinten tarthatók a költségek.

1. lépés: “Válasszon nyomtatót”

2. lépés “Válasszon kiegészítőt”

203 x 200 dpi nyomtatási felbontás

300 x 300 dpi nyomtatási felbontás

Bluetooth interfész

USB/IrDA interfészek

Sablon letöltési-és nyomtatási lehetőség

ESC/P és Brother parancssor mód

PocketJet modell összehasonlítás PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Tápegységek

Hordozhatósági/Védelmi/Felszerelési lehetőségek

Papír

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

Li-ion újratölthető  
akkumulátor

Ni-MH újratölthető  
akkumulátor AC Adapter (EU) AC Adapter (UK) 12V autós adapter  

(szivargyújtó)
12V autós adapter 

(tartósan felszerelt vezetékes)

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

Papírtekercs-tartó Védőborító tok Nyomtató tok Hordozó tok Autós készlet

PA-R-410 PA-C-411

A4-es papírtekercs A4-es elővágott papír



Nyomtatás PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Nyomtatási felbontás 203 x 200 dpi 300 x 300 dpi

Nyomtatási technológia Direkt termál

Nyomtatási sebesség Átl.: 9,4 mp/lap vagy 31,6 mm/mp (Brother standard környezetben *1)

Papíradagolás módja Kézi adagolás

Nyomtatási terület 279.4mm x 203.2mm (maximum)

Nyomtatott oldalak száma  
feltöltésenként

Újratölthető Li-ion akkumulátor: kb. 300 lap / Újratölthető Ni-MH akkumulátor: kb. 70 lap
(1,9% nyomtatási feladat teljesen feltöltött, új akkumulátor esetén)

Interfész

USB USB 2.0 verzió (full speed) A és B mini típus esetén (nyomtató)

IrDA 1.2 verzió (IrCOMM és IrOBEX)

Bluetooth N/A
2.0 verzió+EDR

SPP & BIP 2. osztályú
profilok támogatása

N/A
2.0 verzió+EDR

SPP & BIP 2. osztályú
profilok támogatása

ESC/P emuláció

Beépített betűkészlet Serif és Sans Serif

Betűméret 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi és arányos méretek

Barcode (vonalkód) támogatás Nem

Sablon/minta tárolás

Memória N/A N/A 5,888KB 5,888KB

Tárolási memória N/A N/A 99 99

Általános

Méretek 255(Sz) x 55 (Mé) x 30 (Ma) mm
10.04 x 2.17 x 1.18 in.

Súly Körülbelül 470g
(akkumulátor és papír nélkül)

Körülbelül 473g
(akkumulátor és papír nélkül)

Körülbelül 470g
(akkumulátor és papír nélkül)

Körülbelül 473g
(akkumulátor és papír nélkül)

Akkumulátor Újratölthető Ni-MH akkumulátor 14,4V / Újratölthető Li-ion akkumulátor 11,1V (Opcionális kiegészítők)

AC adapter AC adapter 15 V (Opcionális kiegészítő)

Autós adapter 2 típus: Szivargyújtó töltő vagy tartósan felszerelt vezetékes (Opcionális kiegészítők)

Operációs rendszer támogatás 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)

Környezeti tulajdonságok

Hőmérséklet 0°C és +40°C között (Működés közben) / -15°C és +50°C között (Tárolva)

Páratartalom 30% és 80% között (Kondenzáció nélkül - Működés közben) / 30% és 85% között (Kondenzáció nélkül - Tárolva)

Auto kikapcsolás Igen: 7 féle beállítás (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 perc)

Doboz tartalma

Tartozékok PocketJet nyomtató (PJ-622 / PJ-623 / PJ-662 / PJ-663), Gyors telepítési útmutató,  
CD-ROM (nyomtató illesztőprogram és felhasználói kézikönyv), USB kábel, fejtisztító lap

A4-es hordozható nyomtatók

Kapcsolat: Brother International Hungary Kft.
H-1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Telefon:+ 36 1 382 7450
Telefax:+ 36 1 382 7455
Weboldal: www.brother.hu

*1: Az adatok a működési környezettől függnek. “A Brother standard környezet” az A4-es méretet és a JAITA J1 sablont jelenti 25 Celsius fokos hőmérsékletben, USB-n keresztül


