
Brother PocketJet 600, 
přenosné termo tiskárny

Tyto kompaktní přenosné tiskárny nabízejí 
robustní a v terénu odolné mobilní tiskové řešení 
pro byznys, logistiku, služby a veřejnou správu. 
Bluetooth a USB připojení je ideální  
pro komunikaci s chytrými telefony, tablety  
a notebooky.

www.brother.cz

• Tisk formátu A4 a kompaktní design
• Rychlost tisku 6 str./min.
• Vysoce kvalitní rozlišení tisku až 300 dpi
• Přímý termo tisk bez inkoustu či toneru 
• Napájení prostřednictvím dobíjecích baterií,  
 adaptéru nebo autoadaptéru
• Široká nabídka příslušenství a spotřebního  
 materiálu pro komfortní mobilní tisk

PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663 





Proč přenosné tiskárny?
V současné době je kladen důraz na maximální efektivitu práce, 
a proto společnosti neváhají investovat nemalé částky do 
moderních technologií, které zvýší produktivitu zaměstnanců  
a spokojenost zákazníků. Přenosné tiskárny komunikují s chytrými 
mobilními zařízeními a nabízejí mnoho výhod pro práci v terénu.

Výhody mobilního tisku

• Efektivita, variabilita a mobilita

• Uspokojení požadavků zákazníka ihned 
během návštěvy

• Podpora vztahů se zákazníkem - okamžitý 
tisk dokumentů

• Větší přesnost oproti rukopisu

• Rychlý tisk přijatých dokumentů přes 
chytrá mobilní zařízení

• Nižší náklady na administrativu

255 mm





Proč PocketJet?
PocketJet nabízí mobilní řešení formátu A4. Je malý, váží pouze 473 gramů a snadno  
se vejde do aktovky či tašky na laptop. Lze jej také vozit v autě, k čemuž slouží praktický 
stojánek s rychloupínáním. PocketJet je ideální pro tisk dokumentů, faktur, servisních zpráv 
apod. V nabídce je také doplňkový sortiment příslušenství k maximálnímu pohodlí a variabilitě 
tisku v kanceláři nebo terénu.

Přímý termální tisk
nabízí nejspolehlivější
technologii pro mobilní 
tisková řešení

Odolné, robustní a spolehlivé 
zařízení, PocketJet spolehlivě 
tiskne v kanceláři i terénu

K tisku lze použít A4 volné 
listy papíru nebo kontinuální 
papírové role - s principem 
jednoduchého odtrhnutí 
vytištěného dokumentuKompaktní a lehký 

design pro snadné
přenášení i použití 

Výběr možností napájení
včetně nabíjecích baterií, 
adaptérů nebo napájecích 
souprav do automobilu

Bluetooth, USB a IrDA
komunikace nabízejí
snadné připojení 
k dalším zařízením



Obchod
S tiskárnami PocketJet je možné rychle reagovat na 
přání zákazníků v kanceláři nebo kdekoliv na cestách. 
Časově vytížení profesionálové v oblasti prodeje mohou 
tisknout dokumenty v terénu bez nutnosti komunikace se 
svou kanceláří, tím získají více času na návštěvy dalších 
zákazníků.
Aplikace zahrnují:
• Faktury • Finanční plány
• Ceníky • Smlouvy

Příležitosti / aplikace



Logistika / dodávky
Rychlý tisk široké škály dokumentů na cestách  
v nákladních i osobních automobilech, nebo přímo 
u zákazníka, je ideální pro pracovně vytížené řidiče.

Aplikace zahrnují:
• Faktury • Dodací listy
• Objednávkové listy •  Výdejní listy

Servis 
Mobilní technici jsou schopni zvýšit efektivitu a přesnost  
práce okamžitým předáním kopie dokumentu zákazníkovi  
o provedené práci.

Aplikace zahrnují:
• Faktury  • Servisní zprávy
• Zprávy o údržbě • Opravy/reklamace zakázky

Policie / zdravotní záchranná služba / hasiči
Tiskárny PocketJet jsou ceněné pro celou řadu aplikací 
ideálních pro sektor pohotovostních služeb.
Při použití s příslušenstvím pro automobily jsou tiskárny 
perfektním řešením pro policii, zdravotní záchranné služby  
a hasičské sbory.
Tiskem na tiskárnách PocketJet lze snížit riziko písařské chyby 
a zabránit dalšímu zbytečně zdlouhavému papírování. 

Aplikace zahrnují:
• Oznámení • Lékařské zprávy
• Zprávy o nehodách • Varování



Technologie přímého termálního tisku
Pro všechny profesionály je důležité předložit zákazníkovi dokumenty v dokonalé úpravě, 
kdekoliv a kdykoliv je to potřeba.

Produktová řada tiskáren PocketJet pracuje na principu přímé tepelné technologie tisku. 
Speciálně potažený termální papír prochází přes termo tiskovou hlavu, kde se povlak papíru 
změní na černou barvu v místech zahřátí a vyprodukuje tak obraz. V současné době je 
technologie termálního tisku stále považována za nejvýhodnější řešení pro tisk z mobilních 
telefonů.

Použitím technologie přímého termálního tisku nepotřebují tiskárny  PocketJet  
ke svému provozu inkousty, tonery, nebo barvící pásky. Zároveň produkují ostrý tisk textu  
i grafiky, a zcela eliminují potíže s rozmazaným tiskem nebo kaňkami. 

Funkcemi nabité tiskárny Brother PocketJet jsou ideální pro použití v terénu, autě i kanceláři, 
a je možné připojit je k chytrým mobilním zařízením. Uživatelé tiskáren PocketJet zvláště 
oceňují termotisk, který je ideální pro provoz v automobilech, neboť je méně náchylný na 
výkyvy sezónních teplot a vlhkosti.

Softwarová podpora a funkce série PJ600
Společnost Brother poskytuje také potřebné nástroje pro integraci tisku do mobilních aplikací. 
K dispozici jsou tiskové ovladače pro OS Windows a SDK (Software Development Kit)  
pro podporu aplikací Windows Mobile.

Další funkce zahrnují:

• Bluetooth Imaging Protocol podporuje 
 stažení a vytištění souborů ve formátu JPEG

• Ukládání dokumentů v tiskárně k minimalizaci  
 přenosu dat

• Plně vybavený software pro tvorbu  
 a stahování dokumentů

• Brother ESC/P emulace tiskárny nabízí 
 kompatibilitu s řadou systémů



Sestavte si ideální tiskové řešení
V dodávce PocketJet je USB kabel, CD-ROM, uživatelská příručka a čistící sada. Zákazníci  
si mohou dále objednat zboží z nabídky volitelného příslušenství a spotřebního materiálu,  
aby si vytvořili tiskové řešení s ohledmem na vlastní nároky na použití.

Krok 1: vyberte si tiskárnu

Krok 2: vyberte si příslušenství

203 x 200 dpi

300 x 300 dpi

Bluetooth rozhraní

USB / IrDA rozhraní

Šablony ke stažení / režim tisku

ESC/P a Brother příkazové režimy

Srovnání modelů PocketJet PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Napájení

Stojánky / obaly / pouzdra

Papír

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

Lithiová dobíjecí baterie NiMH dobíjecí baterie Adaptér(EU) Adaptér(UK) Adaptér do auta  
(připojení na zapalovač)

Adaptér do auta 
(připojení na autobaterii)

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

Stojánek na roli papíru Ochranný obal Pouzdro na roli papíru Přenosné pouzdro Stojánek na tiskárnu do 
auta s rychloupínáním

PA-R-410 PA-C-411

Papírová role (A4)   Balení papírových  
archů (A4)



Tiskárny PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Rozlišení 203 x 200 dpi 300 x 300 dpi

Technologie tisku přímý termální

Rychlost tisku až 9,4 sekund/strana A4 nebo 31,6 mm/s. (Brother standardní prostředí *1)

Podávání papíru manuální

Tisknutelná oblast maximum: 279,4 x 203,2 mm

Počet výtisků na jedno nabití baterie dobíjecí lithiové baterie přibl. 300 str./ dobijecí Ni-MH baterie přibl. 70 str. 
(při pokrytí 1,9% a použití plně nabité baterie)

Připojení

USB Full Speed 2.0

IrDA verze 1.2 (IrCOMM a IrOBEX)

Bluetooth ne verze 2.0 Class2 ne verze 2.0 Class2

ESC/P emulace

Fonty Serif a Sans Serif

Velikost písma 10,12,15 cpi a proporcionální velikosti

Čárové kódy ne

Šablony/formuláře

Paměť ne ne 5,888 kB 5,888 kB

Paměť pozic ne ne 99 99

Obecné

Rozměry 255 (š) x 55 (h) x 30 (v) mm

Hmotnost přibl. 470 g 
(bez baterie a papíru)

přibl. 473 g 
(bez baterie a papíru)

přibl. 470 g 
(bez baterie a papíru)

přibl. 473 g 
(bez baterie a papíru)

Baterie dobíjecí Ni-MH baterie 14,4 V (volitelné příslušenství) / dobíjecí lithiové baterie 11,1 V (volitelné příslušenství)

Adaptér adaptér 15 V (volitelné příslušenství)

Auto adaptér 2 typy: do konektoru zapalovače a na autobaterii (volitelné příslušenství)

Operační systém 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)

Prostředí

Odolnost vůči změnám teplot od 0°C do +40°C (během provozu) / od -15°C do +50°C (během skladování)

Odolnost vůči změnám vlhkosti od 30% do 80% (bez kondenzace během provozu) / od 30% do 85% (bez kondenzace během skladování)

Automatické vypnutí ano: 7 nastavení (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minut)

Obsah balení

Dodáváno s přístrojem tiskárna PocketJet (PJ-622 / PJ-623 / PJ-662 / PJ-663) stručný návod k obsluze,  
CD-ROM (ovladače, uživatelská příručka), USB kabel, čistící sada

Přenosné tiskárny PocketJet s tiskem až do formátu A4

Kontakt: Brother International CZ s.r.o.
Veveří 102, 616 00 Brno 
tel: +420 541 426 911 
fax: +420 541 212 463
www.brother.cz

* 1 Uvedené hodnoty jsou závislé na pracovním prostředí. “Brother standardní prostředí” je založeno na formátu A4 s JAITA J1 vzorem při teplotě 25°C, přes rozhraní USB


