
Imprimante mobile  
seria PocketJet 600

Aceste imprimante mobile compacte 
oferă o soluţie de imprimare mobilă 
„pe teren” solidă şi durabilă pentru 
vânzări/service, logistică şi funcţionari în 
siguranţa publică/urgenţe. Conexiunile 
Bluetooth şi USB facilitează conexiunea 
de pe PDA şi smartphones, tablete PC şi 
laptop-uri.

www.brother.ro

•	Imprimare A4 într-un model compact
•	Viteză rapidă la imprimare – 6ppm
•	Rezoluţie înaltă la imprimare de 300dpi  
•	Direct termic – fără a fi nevoie de cerneală sau toner
•	Alimentare cu acumulatori sau adaptor AC/ adaptor      
  de maşină
•	Diverse accesorii disponibile pentru a furniza soluţia          
  de imprimare mobilă ideală









 

De ce imprimante mobile?
În contextul modern de afaceri, companiile din ziua de azi 
încearcă să se diferenţieze de competiţie şi investesc astfel în 
tehnologii care sporesc productivitatea angajatului, dar care în 
acelaşi timp aduc şi satisfacţie clientului. Imprimantele mobile 
sunt recunoscute acum ca parte integrantă a mediului mobil, 
datorită beneficiilor pe care le oferă angajaţilor din teren şi 
datorită randamentului investiţiei.

Beneficiile imprimării mobile includ 

•	Eficienţă	sporită,	libertate	şi	mobilitate

•	Îndeplineşte	cererile	clienţilor	în	cel	mai	scurt	timp	pe		

   parcursul vizitelor

•	Costuri	de	administrare	reduse	–	reduce	necesitatea		

   deciziilor ulterioare şi a comunicării de la birou

•	Sporeşte	încrederea	clientului	oferind	o	concluzie		

   tipărită ca finalizare a tranzacţiei

•	O	acurateţe	mai	mare	prin	reducerea	erorilor	scrisului	 

 de mână

•	 Permite oamenilor de vânzări să finalizeze tranzacţiile 

 în locaţie, cât timp clientul prezintă încă interes faţă 

 de produs

255 mm





De ce PocketJet?
PocketJet oferă o soluţie mobilă A4 veritabilă. La doar 26 cm lăţime şi cântărind 473g, PocketJet 
intră cu uşurinţă într-o servietă sau geantă, şi poate fi instalată pe vehicule sau în alte zone de 
muncă. Deoarece PocketJet imprimă A4, este ideal pentru imprimarea documentelor unde sunt 
necesare informaţii în detaliu, precum facturi, rapoarte de service şi note de livrare. De asemenea, 
este disponibilă o gamă largă de accesorii, făcând din PocketJet soluţia de imprimare ideală.

Imprimarea direct termică 
oferă cea mai stabilă 
tehnologie pentru soluţii 
de imprimare mobilă

Durabil, solid şi sigur. 
PocketJet a fost proiectat 
pentru imprimare sigură în 
diverse medii

Utilizaţi coli A4 sau role 
continue – rupeţi doar 
hârtia odată imprimată

Design compact şi uşor 
pentru portabilitate 
maximă

Variantele de alimentare 
includ acumulatori, 
adaptoare AC şi de 
maşină

Comunicarea Bluetooth, 
USB şi IrDA oferă libertate 
în comunicarea cu alte 
dispozitive



Vânzări pe teren
Depăşiţi aşteptările clienţilor utilizând echipamentul 
PocketJet când vă deplasaţi sau în locaţie. Profesioniştii în 
vânzări pe teren ocupaţi pot să imprime orice este necesar 
în locaţia clientului fără să fie nevoie să revină la birou, 
oferind mai mult timp vizitării altor clienţi.  

Aplicaţiile includ:

•	 Facturi		 •	 Estimări	de	preţ	 
•	 Planuri	financiare	 •	 Contracte

Verticale de afaceri/Aplicaţii



Logistică/Livrări
Imprimaţi o gamă largă de documente când sunteţi pe drum, 
în camion sau la sediul clientului dvs. Viteza mare de imprimare 
este ideală pentru soferi de livrări rapide cu program agitat.  

Aplicaţiile includ:

•	Facturi	 •	Foi	de	comenzi 
•	Note	de	livrare	 •	Date	de	preluare	în	stoc

Service pe teren
Inginerii de teren pot spori eficienţa şi acurateţea lăsând copii 
imprimate ale documentelor când au intervenţii, reducând  
riscul unor întrebări ulterioare.

Aplicaţiile includ:

•	Facturi	 •	Rapoarte	de	întreţinere

•	Rapoarte	de	service	 •	Comenzi	pentru	înlocuiri	de	piese

Servicii de siguranţa publică/Urgenţe
Imprimantele PocketJet au devenit tot mai populare în 
serviciile de urgenţă pentru o gamă largă de aplicaţii. Când 
sunt utilizate prin montarea pe vehicule şi cu alimentarea 
de maşină, s-au dovedit a fi soluţia perfectă pentru maşini 
pentru Poliţie, Ambulanţă şi Pompieri la scară globală. 
Imprimând când este nevoie, echipamentele PocketJet 
pot reduce riscul de greşeli de copiere, permiţând ofiţerilor/
personalului medical să evite nevoia altor documente 
consumatoare de timp. În poliţie, PocketJet permite ofiţerilor 
să imprime rapid amenzi fără a fi nevoie să le scrie de mână, 
eliminând potenţiale erori de scriere.

Aplicaţiile includ:

•	Citaţii/Amenzi	 	 •	Constatări	ale	incidentelor 
•	Rapoarte	pentru	pacienţi	 	 •	Notificări	de	avertizare



Tehnologia de imprimare termică
La investigarea opţiunilor pentru tehnologia mobilă, factori cheie de decizie consideră tot mai 
mult imprimantele termice ca singura soluţie veritabilă şi adecvată pentru profesioniştii din teren. 

Imprimantele care folosesc tehnologia direct termic produc imaginea încălzind o hârtie termică 
specială. Când hârtia trece peste capul de imprimare termică, suprafaţa devine neagră în zonele 
unde este încălzită, producând imaginea. Imprimarea termică este considerată tot mai mult 
singura soluţie realistă pentru aplicaţiile mobile din mai multe motive.

Tehnologia de imprimare termică permite angajaţilor aflaţi în mişcare să se concentreze pe 
îndeplinirea sarcinii fără grija, sau costul suplimentar al achiziţiei de cerneală, toner sau ribon. 
Datorită naturii lucrului pe teren, imprimarea termică permite ca echipamentul să fie montat 
oricum, în orice direcţie, şi poate fi de asemenea mutat fără riscul unei vărsări, scurgeri sau 
pătări. Clienţii de PocketJet au concluzionat că imprimarea termică este ideală pentru utilizarea 
în vehicule deoarece este mai puţin sensibilă la fluctuaţiile de temperaturi sezoniere şi umiditate 
decât alte tehnologii mobile.

Suport software & funcţii ale seriei PJ600
Brother poate oferi suportul necesar pentru ca dezvoltatorii de sofware să integreze funcţia de 
imprimare	în	aplicaţiile	lor	mobile.	Driverele	de	imprimare	sunt	disponibile	pentru	Windows	OS,	şi	
Kituri pentru dezvoltare software pot fi oferite pentru suportul aplicaţiilor Windows Mobile. 

 
Mai multe funcţii includ:

•	 Suport	Bluetooth	Imaging	Protocol	pentru		 
 descărcarea şi imprimarea fişierelor jpeg

•	 Posibilitatea	de	a	salva	documente	şablon		 
 în imprimantă pentru a minimiza transferul de date

•	 Software	complet	de	design	pentru	crearea	&		 
 descărcarea de documente şablon

•	 Emularea	de	imprimare	Brother	ESC/P	oferă		 
 compatibilitate cu diverse sisteme integrate



Personalizaţi nevoile de imprimare
PocketJet	este	oferit	cu	un	cablu	USB,	CD-ROM,	manual	de	utilizare	şi	curăţător	pentru	cap.	
Cum fiecare aplicaţie de imprimare este diferită, imprimanta permite clienţilor să comande doar 
accesoriile necesare pentru a îndeplini sarcinile specifice, păstrând astfel costurile scăzute prin 
utilizarea doar a articolelor necesare.

Pasul 1 “Alegeţi-vă imprimanta”

Pasul 2 “Alegeţi-vă accesoriile”  

203 x 200 dpi rezoluţie imprimare

300 x 300 dpi rezoluţie imprimare

Interfaţă Bluetooth

Interfeţe USB/IrDA

TMod descărcare/imprimare şabloane

Moduri	ESC/P	şi	comandă	Brother

Comparaţie modele PocketJet PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Opţiuni alimentare

Opţiuni de transport/protecţie/montare

Hârtie

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

Acumulator 
Li-ion

Acumulator 
Ni-MH

Adaptor	AC	(EU) Adaptor	AC	(UK)
Adaptor maşină 12V 
(priză	brichetă)

Adaptor maşină 
12V (Conectare 
permanentă)

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

Suport rolă hârtie Capac protecţie Suport rolă imprimantă Geantă de transport Kit instalare maşină

PA-R-410 PA-C-411

Rolă hârtie A4 Coli format A4



Imprimare PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

Rezoluţie imprimare

Tehnologie imprimare

Viteză imprimare

Metoda	alim.	Hârtie

Zona imprimabilă

Nr.	pag	pe	ciclu	baterie

Interfaţă

USB

IrDa

Bluetooth N/A
Ver.2.0+EDR

Suportă profiluri
Class	2	SPP	&	BIP

N/A
Ver.2.0+EDR

Suportă profiluri
Class	2	SPP	&	BIP

Emulare ESC/P

Fonturi	integrate

Dimensiuni fonturi

Suport coduri de bare

Stocare şabloane

Capacitate memorie N/A N/A 5,888KB 5,888KB

Locaţii memorie N/A N/A 99 99

Generalităţi

Dimensiuni

Greutate
Aprox. 470g

(fără	baterii&hârtie)
Aprox. 473g

(fără	baterii&hârtie)
Aprox. 470g

(fără	baterii&hârtie)
Aprox. 473g

(fără	baterii&hârtie)

Baterii

Adaptor AC

Adaptor maşină

Sisteme de operare
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)

Condiţii de operare

Temperatură

Umiditat

Oprire	automată

Conţinut pachet

Articole incluse

Direct termică

Med.:9,4sec/pagină	sau	31,6	mm/sec	(în	condiţii	standard	Brother)

Acumulator	Li-ion:	aprox	300	coli.	Acumulator	Ni/MH:	aprox	70	coli
(1,9%	sarcină	imprimare	şi	folosind	baterii	pline)

USB	Ver.2.0	(full	speed)	type	A	to	mini	type	B	(imprimantă)

Serif şi Sans Serif

Acumulator	Ni-MH	14,4V	/	Acumulator	Li-ion	11,1V	(Accesorii	opţionale)

0°C	to	+40°C	(Operare)	/	-15°C	to	+50°C	(Depozitare)

30%	to	80%	(Fără	condensare	-	în	operare)	/	30%	to	85%	(fără	condensare	la	depozitare)

Da:	7	Setări	(0,	10,	20,	30,	40,	50,	60	minute)

Adaptor	AC	15V	(Accesoriu	opţional)

2	tipuri:	conectabil	priză	brichetă	sau	conectat	permanent	(accesorii	opţionale)

Imprimantă	Pocket	Jet	(PJ-622	/	PJ-623	/	PJ-662	/	PJ-663),	Quick	Setup	Guide,		
CD-ROM	(driver	imprimantă	şi	manual),	cablu	USB,	coală	curăţare	cap)

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi şi dimensiuni proporţionale

Nu

Ver.1.2	(IrComm	şi	IrOBEX)

255(l)	x	55(L)	x	30(î)	mm
10,04 x 2,17,1,18 inci

Alimentare manuală

279,4	mm	x	203,2	mm	(maxim)

203 x 200 dpi 300 x 300 dpi

Imprimante portabile A4

Contacte :

Brother Central and Eastern Europe GmbH
Birou reprezentanţă în România
Telefon: 004 0213116677
Website: www.brother.ro

*1 Cifrele oferite depind de mediul de operare. „Brother standard environment” se referă la dimensiunea A4 cu tipar JAITAJ1 la temperatura de 25 grade C, prin USB


