Optimér
produktiviteten
Arbejd effektivt i selv de mest
udfordrende miljøer med Brothers
4-tommer label- og kvitteringsprinter

RJ-4230B
www.brother.dk

Robust
mobilt print
Uanset hvor du er

RJ-4230B

Pålidelig tilslutning
Denne model har flere forskellige tilslutningsmuligheder til brug i forskellige arbejdsmiljøer, som fx USB og Bluetooth ( lavenergi )
med MFi-kapaciteter.

Robust design
RJ-4230B er vores mest solide label- og
kvitteringsprinter til dato. Med en iP54
rating og faldtest fra op til 2,1 meters højde
er den designet til at være særdeles hårdfør.

Let at rulle ud
Ved hjælp af den nye mobile app kan du
fjern-opdatere din RJ-4230B, hvor end
du er.

Let at bruge
LCD-displayet har en oversigt over de
forskellige funktionaliteter, som gør det let
at bruge, og baggrundsbelysningen sikrer,
at du også kan se det i mørke omgivelser.

Problemfri integration
Printerdrivere fås til Windows +
Softwareudviklingskits ( SDK ) kan
downloades til at understøtte Androidog iOS-operativsystemer.
( www.brother.eu/developer )

Brugertilpasning
Vi har en bred vifte af tilbehør, som er tilpasset forskellige arbejdsforhold og -miljøer.

Vores mobile printer RJ-4230B er hurtig,
kompakt og ekstremt robust. Den gør dine
medarbejdere i stand til at arbejde hurtigt,
præcist og effektivt i selv de mest udfordrende omgivelser.
Den har indbygget Bluetooth-forbindelse,
printer kvitteringer, billetter, boner og labels
op til 4 tommer i bredden, når du har behov
for det.

Vertikale markeder
Lager

Hyldeopmærkning
Kasselabels
Fragtbreve

Parkering

Parkeringsbilletter
Parkeringsafgifter

Designet til at imødekomme
behovene selv for specialiserede
forretningsområder

Salg

Kontrakter
Tilbud
Kvitteringer
Produktdokumentation

Skræddersy din løsning

Forsendelse
og logistik

Mobile
services

Følgebreve
Lagerlister
Fakturaer

Fakturaer
Kvitteringer
Servicedokumentation
Kontrakter

Brother har designet og udviklet en bred vifte af tilbehør til at
imødekomme dine specifikke behov for en skræddersyet løsning.
Brothers tilbehør kan forbedre workflowet for løsninger, der er
monteret i bil, eller du har på dig.

Strømtilførsel og tilbehør

PA-BT-006
Genopladeligt LI-ion
batteri

PA-AD-600EU
AC-adapter

PA-CD-600WR
Permanent kablet

PA-CD-600CG
Stik til cigarettænder

PA-CR-002
Ladestander

Medier

PA-BC-003
Batterioplader
til et batteri

PA-SS-4000
Skulderstrop

RD-M01E5

RD-M03E1

( Kvitteringsprint
101,6 mm x 27,7 mm )

( 72 labels 101,6 mm x 152, 4 mm )

Endeløs bane

Labelrulle

RJ-4030B serien – Funktioner og specifikationer
Print / media
Printteknologi

Direkte termisk

Printopløsning

203 dpi

Printhastighed*

Op til 127 mm/sek. ( 5 ips )

Maks. printbredde

104 mm

Maks. printlængde

3000 mm

Afrivningsskinne

Dobbelt

Rullebredde

45 - 113 mm

Rullediameter

58 mm ( maks )

LCD
Type

S/h LCD – baggrundsbelyst

Tilslutning
USB

USB version 2.0 ( mini-B type )

Bluetooth

Bluetooth Version 4.2 ( Lavenergi-support )

Bluetoothprofiler

SPP ( Serial Port Profile )
OPP ( Object Push Profile )
HCRP ( Hard Copy Cable Replacement Profile )
Understøttes af iAp

MFi-understøttet

Ja

NFC

Ja ( passivt )

Generelt
Operativsystemer

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 /
Windows® 8.1 / Windows® 10

SDK til rådighed ( se http://www.brother.eu/developer )

Brother Print SDK for Android™
( for Android 4.0.3 eller senere )
Brother Print SDK for iPhone / iPad
( for iOS 7 eller senere )

Understøttede printerkommandoer

P-touch skabeloner
ZPLII emulation
CPCL emulation
ESC/P
Raster

Hukommelse
RAM

256 MB

Flash

64 MB

Miljø
Faldbeskyttelse*

2,1 meter

Forsegling

IP54

Temperatur under drift

Drift: -20 °C til +55 °C / Opladning 0 °C til +40 °C

Temperatur under opbevaring

-20 °C til +60 °C

Strømforsyning
Batteri ( købes separat )

Genopladeligt Li-ion Smart batteri ( 7.2V )

AC-adapter ( købes separat )

110/220V AC ( 50/60Hz ) to 15V DC

Biladapter ( købes separat )

12V DC

Mål og vægt
Mål

153( b ) x 68( h ) x 159( d ) mm

Vægt ( inkl. batteri )

850 g

Indhold i kassen
Printer, Bælteklips,
Brugsanvisning,
Dokumentation

*Brother standard testmiljø

Forhandler:

