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Seria PJ-700
Modele: PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773

Drukarki A4 do zastosowań mobilnych z szeroką gamą dostępnych akcesoriów

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ostatnia modyfikacja 07/2018.

Kompatybilna z systemami Windows® / Mac

• Drukowanie za pomocą interfejsu USB lub bezprzewodowo przez 
połączenie Bluetooth lub Wi-Fi

Pełnostronicowe wydruki

• Drukowanie dokumentów w zapewniającym dobrą czytelność formacie 
A4/A5 

Funkcja Airprint®

• Łatwe drukowanie przez Wi-Fi z urządzeń z systemem iOS (tylko PJ773)

Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

• Dzięki zastosowanej technologii bezpośredniego druku termicznego 
w drukarce nie trzeba wymieniać atramentu, tonera czy taśm

Certyfikat MFi®

• Łatwe podłączanie drukarki i drukowanie przez interfejs Bluetooth 
z urządzeń z systemem iOS (tylko PJ763MFi)

Łatwa integracja z aplikacjami dla systemów 
Android i iOS® (w przypadku iOS dotyczy tylko PJ-773, PJ-763MFi)

• Przy użyciu udostępnionego przez Brother pakietu SDK 
(wymagane rozwiązanie firm trzecich)

Wysoka prędkość druku

• Drukowanie z prędkością do 8 stron na minutę

Niskie koszty konserwacji

• Niezawodna technologia bezpośredniego druku termicznego, która 
wymaga użycia mniejszej ilości części ruchomych w porównaniu z innymi 
technologiami druku

Trwała, mocna i przenośna konstrukcja

• Drukarka zaprojektowana z myślą o użytkowaniu nawet 
w najtrudniejszych warunkach

Najważniejsze cechy
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KARTA PRODUKTOWA  SERIA PJ-700

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Modele: PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773

Opcje zasilania

PA-AD-600AEU 
Zasilacz sieciowy 
z wtyczką europejską z dwoma bolcami 

PA-AD-600UK  
Zasilacz sieciowy 
z wtyczką angielską z trzema bolcami

PA-CD-600CG
Zasilacz samochodowy
podłączany do gniazda zapalniczki (15V) 

PA-CD-600WR  
Zasilacz samochodowy 
do montażu na stałe (15V) 

Akcesoria i materiały eksploatacyjne
Dostosuj drukarkę PJ do swoich potrzeb dzięki licznym akcesoriom znajdujacym sie poniżej. 

Opcjonalne akcesoria

PA-CC-500
Pokrowiec

PA-RC-001
Walizka na drukarkę i rolkę  (IP54)

PA-RC-600
Walizka na drukarkę i rolkę 
(PJ-722/723) 

PA-RB-001 
Gumowa osłona

PA-BT-002
Bateria
Akumulator litowo-jonowy

PA-CM-500 
Zestaw do montażu w samochodzie
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KARTA PRODUKTOWA  SERIA PJ-700

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Modele: PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773

Obsługa papieru 

PA-RH-600
Uchwyt na rolkę papieru

PA-PG-001  
Prowadnica papieru
(PJ-762/763/763MFi/773) 

PA-PG-600
Prowadnica papieru
(PJ-722/723)  

Materiały eksploatacyjne

PA-C-411
Papier w arkuszach
(format A4, 100 arkuszy) 

PA-R-411
Papier w rolce
(szerokość formatu A4/100 arkuszy o długości formatu A4) 
(6 rolek w pudełku) 
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Cechy

Metoda drukowania Termiczna

Prędkość druku* Do 8 stron na minutę

Szerokość druku 204,2 mm (PJ-722/762)
208,8 mm (PJ-723/763/763MFi/773)

Rozdzielczość druku 203 x 200 dpi (PJ-722/762)
300 x 300 dpi (PJ-723/763/763MFi/773)

Liczba wydrukowanych stron na 
jedno ładowanie akumulatora*

Ok. 600 arkuszy (akumulator litowo-jonowy)

Interfejsy
USB (wszystkie modele)
Wi-Fi 802.11 b/g/n (tylko PJ-773)
Bluetooth (PJ-762/763/763MFi)

Wsparcie dla Airprint Tak (tylko PJ-773)

Certyfikat MFi Tak (tylko PJ-673MFi)

Polecenia drukarki Szablony P-touch | ESC/P, Raster

Wbudowane czcionki Czcionki bitmapowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold
Czcionki konturowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic

Rozmiary czcionek 10, 12, 15 znaków na cal oraz krój proporcjonalny

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Papier w arkuszach PA-C-411 (format A4, 100 arkuszy)

Papier w rolce
PA-R-411 (szerokość formatu A4/100 arkuszy
o długości formatu A4)
(6 rolek w pudełku)

Obsługa papieru

PA-RH-600 Uchwyt na rolkę papieru
PA-PG-600 Prowadnica papieru (PJ-722/723)
PA-PG-001 Prowadnica papieru (PJ-762/763/ 
763MFi/773)

Baterie PA-BT-002 Akumulator litowo-jonowy

Ochrona

PA-RC-600 Walizka na drukarkę i rolkę (PJ-722/723)
PA-RC-001 Walizka na drukarkę i rolkę (IP54)
PA-RB-001 Gumowa osłona
PA-CC-500 Pokrowiec

Zasilacz sieciowy PA-AD-600AEU z wtyczką europejską z dwoma bolcami
PA-AD-600UK z wtyczką angielską z trzema bolcami

Zasilacz samochodowy PA-CD-600CG Podłączany do gniazda zapalniczki (15V)
PA-CD-600WR Do montażu na stałe (15V)

Wymiary i waga

Wymiary 255 (szer.) x 55 (gł.) x 30 (wys.)

Waga 480 g (bez akumulatora)
610 g (z akumulatorem)

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows®
Vista 7 / 8 / 8.1 / 10
Server 2008 / 2008 R2
Server 2012 / 2012 R2

Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 i nowszy

Linux Redhat, Debian

iOS (PJ-763MFi/773) 5 / 6 / 7 / 8 / 9 i nowszy

Android Wersja 3.1 lub nowsza (USB)
Wersja 2.1 lub nowsza (Bluetooth)

Porównanie modeli PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-763MFi PJ-773

203 x 200 dpi tak - tak - - -

300 x 300 dpi - tak - tak tak tak

Wi-Fi - - - - - tak

Bluetooth - - tak tak tak -

USB tak tak tak tak tak tak

Sterownik drukarki dla Windows tak tak tak tak tak tak

Brother SDK 
(dla zewnętrznych producentów oprogramowania)

tak (USB) tak (USB) tak tak tak tak

Obsługa szablonów P-touch tak tak tak tak tak tak

Emulacja ESC/P tak tak tak tak tak tak

KARTA PRODUKTOWA  SERIA PJ-700

* Standardowy test Brother, arkusz A4 zadrukowywany wzorem JAITA J1 (pokrycie 1,9%) w temperaturze 23 stopni C, poprzez interfejs USB przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora litowo-jonowego lub zasilacza sieciowego.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane ogólne

Zawartość opakowania

Drukarka
Kabel USB
Płyta CD
Instrukcja obsługi z dodatkowymi wkładkami

Modele: PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773


