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Nyomtatás RJ-4030 RJ-4040

Nyomtatási felbontás

Nyomtatási technológia

Nyomtatási sebesség

Papíradagolási mód

Nyomtatható terület szélessége

Nyomtatási hosszúság

Tekercs szélessége - Max./Min.                             

Max. tekercs átmérő

Általános

Méretek (Szé x Ma x Mé)

Súly

Energiaforrás

Oldalak száma/ akk. töltöttsége

Interfész

USB Standard Standard

Soros Standard Standard

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

WiFi (802.11 b/g/n) N/A Standard

Szoftver támogatás

Operációs rendszer 
driver támogatás

Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Windows XP, Windows Vista, Windows 7,  

Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2

SDK*2

Támogatott parancsok

Emuláció

Vonalkód támogatás

Memória

RAM

Flash

Környezet

Hőmérséklet

Páratartalom

Tanúsítvány

Ütés védelem

A doboz tartalma

Tételesen

Direkt thermal

203dpi

Max. 5ips (inch per second) vagy 127 mm/mp (standard Brother környezetben *1)

Tekercs kezelése

Maximum 104mm

Maximum 3m

118 mm / 51 mm

58 mm

kb. 610 gramm (elemek és papír nélkül)

Újratölthető, Li-ion 14.4V

P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P

ZPL II®kompatibilis

0°C és +40°C (működés közben) / -20°C és +60°C között (tárolás)

RJ mobil nyomtató (RJ4030 vagy RJ4040), övcsipesz, USB kábel, gyors telepítési útmutató,
CD-ROM ( printer driver és használati útmutató), vonalkód és címketervező szoftver

 

20%-80% (Kondenzáció nélkül)

IP54 behatolás elleni védelem: csepp -és porállóság

1.8 m

igen: CODE 39, Intlv 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions CODABAR, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), Postnet,
GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS

Expanded Stacked), QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix(Square, Rectangular)

32MB

16MB

Újratölthető Li-ion akkumulátor: kb. 2000 címke - folyamatos nyomtatás esetén.
(standard Brother környezetben)

Windows CE 5.0 & újabb, Windows Mobile 5 & újabb
Android 2.2 & újabb

 

162(szé) x 176(ma) x 77(mé) mm

 
  

Az RJ modellek összehasonlítása RJ4030 RJ4040
203 dpi nyomtatási felbontás

IP54 tanúsítvány

Védelem - 1.8 magasság

USB és soros interfész

Bluetooth csatlakozás

WIFI csatlakozás

5kép/perc nyomtatási sebesség

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

Li-ion újratölthető
elem

AC adapter (EU) AC adapter (UK)
12V autós töltő
(szivargyújtós)

12V autós töltő
(Fix bekötésű)

Asztali töltő 4 db 
akkumulátorhoz

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

Mágneses 
kártyaolvasó

Autós készlet Hordozó táska Vállpánt

RD-M01E5 RD-M03E1

101,6 mm széles
papírtekercs

101,6 mm széles
címketekercs

MEGBÍZHATÓ MOBILITÁS ÚTKÖZBEN  
IS GYORS ÉS HATÉKONY NYOMTATÁS 
TÁVOL AZ IRODÁTÓL...
A Brother RJ mobilnyomtató sorozat tökéletes választás mozgásban lévő szakembereknek. Gyors,  
kompakt és masszív kialakítású eszközök, amelyekkel könnyedén megoldható az utazás közbeni nyomtatás.
Akár 10,16 cm szélességig nyomtathat recepteket, blokkokat, számlákat és címkéket, ezzel is növelve  
a hatékonyságot, termelékenységet és az ügyfelek elégedettségét.
Katgóriájában a leggyorsabb nyomtatónak minősül, mivel másodpercenként akár 12,7 cm hosszúságú papír 
nyomtatására képes. Egészségügyi környezetben dolgozóknak, sürgősségi ellátást végzőknek, helyszíni 
értékesítőknek, szállítmányozóknak és mérnököknek vagy közterületen dolgozóknak (parkolóőrőknek) ideális 
eszköz a mindennapi munkafolyamatok gyors és gördülékeny megoldásához.

A RuggedJet eszközök termál nyomtatási technológiával működnek, így használat során nincs  
szükség tintára vagy tonerre, mint az asztali nyomtatók esetében.
Az RJ készülékek használatakor soros, wireless, USB és Bluetooth csatlakozási lehetőségek  
közül választhat.

Az IP54* védelemnek köszönhetően az eszköz kiválóan működik poros és nedves közegben,  
így folyamatos megbízhatóságot produkál problémás környezetben is.
A BPL (ZPL emuláció) elérhetővé teszi a meglévő alkalmazásokat címke/receptnyomtatóra,  
így további fejlesztési költségek nélkül dolgozhat együtt a RJ eszközökkel.

KÜLSŐ HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK
Úton lévő szakembereknek, mérnököknek kitűnő megoldás az RJ ezsköz, mivel kinyomtathatják  
az ügyefelekkel való találkozást követően a megbeszélt pontokat -ezzel is növelve az ügyfelek  
kiszolgálására vonatkozó elégedettséget- és minimálisra csökkentve a félreértési lehetőségeket.

LOGISZTIKA/SZÁLLÍTÁS
Elfoglalt szállítmányozóknak, akik szállítóleveleket és rendeléseket tudnak kinyomtatni a készülékkel,  
ezzel is segítve a hatékonyan megtervezett rendelés teljesítések sorrendjének megtartását.

HELYSZÍNI ÉRTÉKESÍTÉS 
A RuggedJet készülékekkela helyszínen nyomtathat árfolyamokat, megállapodásokat, pénzügyi  
terveket és számlákat, ezzel is novelve az üzlet tényleges megvalósulási lehetőségét, amíg az ügyfél 
érdeklődése és üzleti nyitottsága magas szinten áll.

KÖZTERÜLETEN DOLGOZÓK/SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
Kerülje el a fölösleges, időigényes papírmunkát. Az RJ eszközökkel a helyszínen rögzítheti  
a legfonotsabb információkat, anélkül, hogy órákat töltene az irodában.

*  Az IP (Ingress Protection) jelentése behatolás elleni védelem, az elektronikát védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni 
védettségét jelzik vele.  
Az első számjegy a szilárd, a második a vízzel szembeni védelemre vonatkozik. A magasabb szám mindkét esetben jobb védettséget jelent.

*1 Az adatok a működési környezettől függően változhatnak. A „Brother standard környezet” USB-n keresztül teljesen
feltöltött akkumulátorokkal, 23Celsius fokos környezetet jelent. (7% lefedettség és 4x6 hüvelyk esetén).
*2 Sotware Development Kit

RuggedJet eszközök specifikációja

VÁLASSZA AZ IGÉNYEINEK MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐKET
Az RJ eszközök doboza a következőket tartalmazza: mobilnyomtató, övcsipesz, CD ROM és haszálati 
utasítás. Mivel a környezeti adottságoktól függően Önnek további kiegészítőkre is szüksége lehet, ezért 
válassza az igényeinek megfelelő tartozékokat.

1. lépés: Válassza ki az RJ nyomtatót

2. lépés: Válasszon kiegészítőket 
Energiaforrás

Egyéb kiegészítők Papír

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
A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában  
megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries LTD.
bejegyzett márkaneve. A felsorolt terméknevek bejegyzett  
védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.

GYORS
KOMPAKT ÉS
RENDKÍVÜL MASSZÍV

BROTHER RUGGEDJET MOBIL SZÉRIA: 

MEGOLDÁS AZ IRODÁN KÍVÜLI
BLOKK-ÉS CÍMKENYOMTATÁSRA
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1. Közterületen dolgozóknak
2. Közbiztonsági területen / Sürgősségi ellátásban 
dolgozóknak
3. Logisztika / szállítmányozás

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

TARTÓS
IP54 értékelés és ütés teszt - 
a legmostohább körülményeknek is ellenáll.

GYORS
127 mm /mp nyomtatási sebesség.

KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ
Wireless, USB, soros, Bluetooth interfész opciók.

EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ
Direkt thermal nyomtatás - nem szükséges 
toner/tintapatron a nyomtatáshoz.

RUGALMAS 
Újratölthető akkumulátorral, AC adapterrel vagy 

autós töltőről használható

HORDOZHATÓ
Övcsipesz és vállpánt (opcionális)
a könnyed hordozhatóság érdekében.

KIEMELT TULAJDONSÁGOK:
• BPL - ZPL emuláció, egyszerű integrálhatóság meglévő rendszerekhez
• Számos funkcióval felszerelt szoftver, amellyel sablonokat tölthet fel az eszközre.
• Támogatja az ipari szabványos vonalkód szimbólumokat.
• 203 dpi nyomtatási felbontás.

NYOMTATÁS BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR
A thermal nyomtatás ideális megoldás az irodán kívüli, útközbeni nyomtatatásra, 
mivel kevésbbé érzékeny a változó hőmérsékletre és a szélsőséges 
páratartalomra, mint  egyéb nyomtatási technológiák.

SZOFTVER TÁMOGATÁS ÉS INTEGRÁCIÓ
A Brother biztosítja a szükséges eszközöket a szoftverfejlesztők számára, hogy 
integrálhassák a nyomtatási funkciót a saját mobil alkalmazásokba. A nyomtató-
illesztőprogramok elérhetőek Windows operációs rendszerhez, a Software 
Development Kit támogatja a Windows Mobile és az Android alkalmazásokat. 

EGY ÜTÉSÁLLÓ ÉS MASSZÍV 
MOBILNYOMTATÓ

ÚTKÖZBEN IS HATÉKONYAN

TARTÓS

GYORS

KÖNNYEN 
CSATLA- 
KOZTATHATÓ

EGYSZERŰEN 
HASZNÁLHATÓ

RUGALMAS 

HORDOZHATÓ

A Brother RJ mobil blokk-és címkenyomtatóit úgy terveztük, hogy poros  
és nedves közegben is helytálljanak és akár 1.8 méter magasból leejtve, 
ütéspróba után is működjenek. Az IP54 tanúsítvány igazolja, hogy  
az eszköz kültéri körülmények között is kiválóan használható.


