Mobilní tisk - datasheet
RJ-4230B

RJ-4230B
4” mobilní tiskové řešení
Nízkoenergetické
rozhraní Bluetooth
(v4.2)

Robustní
konstrukce

Dvojitá
lišta odtrhu

Podsvícený
LCD displej

Nejdůležitější vlastnosti:
Kompatibilita s Windows®
• Tisk z PC s Windows přes USB rozhraní nebo
přes Bluetooth

Integrace s aplikacemi iOS® a Android
• Použití Brother SDK
(vyžadován vývoj třetí strany)
• Brother Print service plug-in
(ke stažení z Google play store)

Přenosná robustní konstrukce
• Navrženo pro odolnost v nejtvrdších podmínkách
Testováno na pád z 2,1m, krytí IP54

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vysoká rychlost tisku
• Maximálně 5 obr./sec. (127 mm/sec.)
• Maximální délka tisku 3 000 mm

LCD displej
• Monochromatický podsvícený
• Intuitivní, jednoduchý na ovládání

Připojení
• Bluetooth V4.2 podporující režim nízké
spotřeby energie a rozšířený rozsah
připojení (certifikace MFi)
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Obecné

Prostředí
Spona na opasek
Držák tiskových rolí
Dokumentace
Dánština, němčina, angličtina, španělština,
francouzština, italština, holandština norština,
portugalština, finština, švédština

Odolnost proti pádu

2,1 m
(na bázi standardního prostředí Brother)

Provozní teplota

akumulátor:
od -20ºC do +55ºC
AC adaptér:
od -10ºC do +40ºC
automobilový adaptér: od -10ºC do + 50ºC

Provozní vlhkost

10% až 90% bez kondenzace

Rozměry a hmotnost

Nabíjecí teplota

0ºC až +40ºC

Bez obalu

Skladovací teplota

-20ºC až +60º C

Skladovací vlhkost

10% až 90% bez kondenzace

Obsah balení
Jazyková podpora

153 (š) x 159 (h) x 68 (v) mm / 850 g

Technické údaje
Metoda tisku

Přímá tepelná

Rychlost tisku

Maximálně 5 obr./ sec. (127 mm/sec.)
(*na bázi standardního prostředí Brother)

Spotřební materiál

Maximální šířka tisku

104 mm

Typy RD rolí

Maximální délka tisku

3 000 mm

Rozlišení tisku

203 dpi

Počet štítků na jedno
nabití akumulátoru

Li-ion akumulátor:
přibližně 10 000 štítků kontinuálního tisku
(*na bázi standardního prostředí Brother)

Rozhraní

USB verze 2.0 (Full Speed), (mini-B).
Bluetooth verze 4.2 s podporou nízké spotřeby
NFC (pasivní)

Ramenní popruh

PA-SS-4000

Android 4.0.3 nebo vyšší
iOS 7 nebo vyšší
(Brother SDK vyžaduje vývoj aplikací třetí
stranou), další informace jsou k dispozici na
www.brother.eu/developer

Volba napájení

Podpora
mobilních OS

PA-CR-002
PA-BC-003
PA-AD-600
PA-CD-600CG
PA-CD-600WR

Tiskové příkazy

Tiskový ovladač

Interní fonty
a velikosti

RD-M01E5 (účtenka – 101,6 mm x 27,7 m )
RD-M03E1 (72 štítků – 101,6 mm x 152,4 mm)

Volitelné příslušenství
Akumulátor

Dobíjecí Li-ion akumulátor (PA-BT-006):7.2V,
kontinuální tisk 10 000 štítků
(*na bázi standardního prostředí Brother)
dobíjecí základna
autonomní aku nabíječka
AC adaptér
zástrčka do zapalovače cigaret
kabel nabíjení

Raster
ESC/P
Šablony P-touch
ZPL emulace
CPCL emulace
Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 /
Windows® 8.1 / Windows® 10
<ESC/P>
Bitmapové: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki
Velikosti: <16, 24, 32dot>
Obrysový font: Gothic, Letter Gothic Bold,
Helsinki, Brussels
Velikost fontu 400 bodů (maximálně)
<Šablona P-touch>
Obrysový font: Gothic, Letter Gothic Bold,
Helsinki
Velikost fontu 400 bodů (maximálně)
Podpora fontu ke stažení** přes program
Font Manager

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

*Připojení přes USB s plně nabitým novým akumulátorem.
Tisk specifických dat Brother (7% krytí na rozměr 102 mm x 29 mm) při 23º C.
**Bude vyžadováno povolení licence pro font.

