
Brother har et  
bredt sortiment,  
som kan dække  
alle printbehov

brother.dk

Printløsninger til ethvert behov



Gennem de seneste 100 år har Brother Group 
udviklet en lang række innovative produkter  
for at imødekomme vores kunders behov.

Nu fokuserer vi på at hjælpe dig til at opnå  
større produktivitet og effektivitet ved hjælp  
af printløsninger – både mobile og stationære.

‘At your side’, hele vejen

Brother  
At your side 



Brothers termiske printere er fleksible, alsidige og giver mulighed for  
at arbejde stort set overalt, så du kan udskrive på en lang række medier,  
hvor du er.

De termiske printløsninger byder på en bred vifte af tilslutningsmuligheder, 
tilbehør og forbrugsstoffer – og vi er overbeviste om, at vi har en løsning,  
der dækker din virksomheds printbehov.

Brothers
termiske  
printløsninger

Vores brede udvalg af maskiner sikrer, at du altid kan få den 
bedste printer til dine specifikke behov. 

Uanset hvilken enhed du anvender, og hvor, har Brother en 
termisk printløsning, der giver mulighed for at udskrive labels, 
armbånd og kvitteringer helt ned til 2” og op til A4.



Udskriv tilbud, fakturaer og andre dokumenter, mens du er  
på farten, og strømlin arbejdet for kørende sælgere samt folk,  
der arbejder inden for transport, logistik og beredskabet.

PJ-printerne er ideelle til udskrivning på farten med deres mange 
forskellige tilslutningsmuligheder. Den mobile A4-printløsning er  
så kompakt, at den let kan medbringes i en dokumentmappe  
eller computertaske, uanset hvor dit arbejde fører dig hen.

PJ-printerne byder på en mobil og let printløsning, men er ikke 
meget bredere end et A4-ark. De er ideelle at have med i din 
taske, montere i en bil eller placeret i en specialdesignet taske, 
som en del af en komplet mobil løsning. 

Der findes en bred vifte af tilbehør til PJ-printerne, så du kan 
tilpasse din mobile printløsning efter dine behov. 

Se side 21 for hele sortimentet af mobile PJ-printere.

Brother 
PJ – mobile printere

PJ



Hvis du har brug for en bærbar printløsning til udskrivning af 
kvitteringer eller labels, behøver du blot tage et kig på vores  
serie af mobile RJ-printere.

Imponerende printhastigheder, robust kvalitet og nem tilslutning 
via Bluetooth, trådløst netkort eller USB – disse printere gør det 
muligt for travle folk, der arbejder mobilt, at printe her og nu.

Fordi mobile printere har mange anvendelsesmuligheder, 
udsættes de ofte for barske vilkår, som kan påvirke printfunk-
tionen eller forårsage skade. Vores RJ-kvitterings- og labelprintere 
er IP54-certificerede, så du ikke skal bekymre dig, når du bruger 
dem udendørs, hvor de kan udsættes for fugt, eller indendørs  
på steder med meget støv. Desuden er RJ-serien faldtestet fra  
2,5 meters højde for at sikre, at de er robuste og driftssikre.

Se side 21 for hele sortimentet RJ-kvitterings- og labelprintere.

Brother 
RuggedJet – kvitterings- og  
labelprintere

RJ



Brothers sortiment af professionelle TD-labelprintere gør det muligt 
at printe labels, kvitteringer, RFID-labels og armbånd i høj kvalitet, 
når behovet opstår. 

Med print af labels op til 4” bredde og med teknologi til direkte 
termisk print og termo transferprint lever de op til kravene i mange 
forskellige brancher.

Labelprinterne kombinerer forbedret effektivitet med brugervenlig-
hed, høj hastighed og print i endeløs bane. Problemfri integration 
og et modulbaseret design gør det muligt at printe stort set hvor 
som helst på arbejdspladsen med dette printersortiment.

TD-labelprinterne har en lang række understøttede printer-
kommandosprog, herunder ZPL II-emulering, hvilket gør det  
let at integrere dem i virksomhedens eksisterende systemer. 

Se side 22 for hele sortimentet af TD-labelprintere.

Brother 
TD-labelprintere

TD



De industrielle TJ-labelprintere er designet til store mængder 
labelprint i f.eks. produktionsmiljøer. De er holdbare og driftssikre, 
leverer høj printhastighed, kapacitet til store farvebånd samt 
mulighed for labelopspoler i udvalgte modeller – derfor passer  
de perfekt som industrielle printløsninger.

Derudover understøtter vores industrielle TJ-labelprintere en  
bred vifte af printerkommandsprog, inklusiv ZPL II-emulering. 
Samtidig får du adskillige tilslutningsmuligheder.

Vores opmærkningsløsninger med TJ-serien er “at your side”,  
hele vejen, uanset om det gælder opmærkning af produkter, 
paller, kasser eller lignende.

Se side 22 for hele sortimentet af industrielle TJ-labelprintere.

Brother 
Industrielle TJ-labelprintere

TJ



PJ RJRJ TD-2000 TD-4D TJRJ TD-4T
PJ-722
PJ-723
PJ-762
PJ-763
PJ-763MFi 
PJ-773

RJ-3035B 
RJ-3055WB
RJ-3050 
RJ-3150

RJ-2035B 
RJ-2055WB 
RJ-2030 
RJ-2050 
RJ-2140
RJ-2150

TD-2020  
TD-2120N  
TD-2130N
TD-2130NHC

TD-4410D  
TD-4420DN
TD-4520DN  
TD-4550DNWB

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN
TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN

RJ-4230B  
RJ-4250WB

TD-4420TN  
TD-4520TN 
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR 
TD-4750TNWBR

Hvilken model  
er den rette for mig? 

Bord-model

Mobil-model

Direkte termisk print

Termo transferprint

Funktioner Sortiment

3”

2”

4”

A4/A5

Kvitteringer

Type

Dokumenter*

RFID-labels

USB

Seriel

Kablet tilslutning

USB-vært

Bluetooth

Trådløs tilslutning

AirPrint

MFi

Labels

Vores professionelle sortiment egner sig til en lang  
række opmærkningsformål. Find det bedste produkt  
til din virksomhed her.

Print- 
teknologi

Printbredde

Medietyper

Tilslutning

Via valgfrit
tilbehør

Via valgfrit
tilbehør

*Dokumenter kan kun udskrives på termisk papir.
Ikke alle modeller i hvert sortiment vil have de anførte funktioner.

Via valgfrit
tilbehør

Via valgfrit
tilbehør

Via valgfrit
tilbehør

Via valgfrit
tilbehør

Industriel



Find den rigtige 
printer til dine 
medarbejdere



Brancher

Med de strenge regler for sporing af patientprøver og andre 
genstande i sundhedsvæsenet, er tydelig opmærkning  
i høj kvalitet afgørende for at opretholde sikkerheden og 
sporbarheden.

Eksempler på anvendelse:
• Aftalekort
• Indlæggelseslabels
• Prøve- og patologilabels
• Blodposelabels
• Laboratorielabels
• Mikrobiologilabels
• Doserings-/lægemiddelposelabels
• Armbånd

Letlæselige labels er afgørende for, at forbrugerne kan træffe 
informerede beslutninger før et eventuelt køb. 

Dette sortiment leverer en høj printopløsning og labels af høj 
kvalitet. Det sikrer, at alle print har et professionelt udseende 
med klar tekst, logoer og stregkoder med høj kontrast for at 
give fejlfri scanning ved kassen.

Eksempler på anvendelse: 
• Prislabels
• Stregkodelabels
• Labels til hyldeforkanter
• Labels til udsalg, prisnedsættelse og rabat
• RFID-labels

Sundhedsvæsenet, laboratorier og apoteker

Detailhandel

TD-2130N                        TD-4520DN                              TD-4520TN

TD-2120N                  RJ-3150                 RJ-3055WB



At spore fødevarer i alle produktionens trin er afgørende 
for forbrugernes sikkerhed og for at nedbringe risici for 
folkesundheden.

Brother har omfattende erfaring med fødevarelabels og forstår 
vigtigheden af at information er tydelig og gennemskuelig for 
forbrugerne. Effektive og præcise opmærkningsprocesser 
sikrer forbrugersikkerhed og -tilfredshed.

Eksempler på anvendelse:
• Prislabels 
• Stregkodelabels 
• Labels til forpakkede fødevarer
• Labels med ernæringsinformation 
• Udløbsdatoer

Effektiv lagerdrift og produktivitet er afgørende for mange 
virksomheders succes. Disse modeller gør det muligt  
at printe fragtlabels i de mest almindelige formater,  
og muligheden for at skabe brugertilpassede labels  
gør labelprinterne meget anvendelige på lageret.

Eksempler på anvendelse:
• Fragtlabels
• Pakkelabels 
• Lokationslabels
• Labels til palleidentifikation
• Labels til kvalitetskontrol
• Labels med lovbefalet information
• Produktlabels

Brancher

Sporing af fødevarer

Transport og logistik

TD-4520TN                                TD-4520DN                        TD-2120N

RJ-4250WB                           TD-4750TNWB                            TJ-4420TN



Uanset om du skal bruge kvitteringer eller labels i mindre 
format, har du brug for en mobil printløsning, så du undgår 
tidskrævende og fejlbehæftede håndskrevne dokumenter. 
Derfor udstyrer de fleste virksomheder deres medarbejdere 
med mobil teknologi, så de kan udføre deres arbejde på 
farten, professionelt og rettidigt.

Eksempler på anvendelse:
• Kvitteringer og fakturaer
• Overslag og tilbud
• Timesedler
• Arbejdsordrer
• Vedligeholdelses- og servicerapporter

Brancher

Kørende medarbejdere

         RJ-4250WB                           RJ-2050                                                 PJ-773

De industrielle TJ-labelprintere kan printe i store mængder,  
har høje printhastigheder og sikrer dig holdbart,  
problemfrit labelprint.

Du sikrer dig en pålidelig labelprinter, der er let at integrere.

Eksempler på anvendelse:
• Pakkelabels
• Labels til produkter og dele
• Labels til modtagelse og lager
• Labels til overholdelse af regulativer
• Labels til igangværende arbejde

Produktion

         TJ-4120TN                              TJ-4121TN                                   TJ-4522TN



Ingen ønsker at vente på teknologi, slet ikke i en nødsituation. 
Vores mobile printere er ideelle til omgivelser, hvor det går 
stærkt, og byder på en bred vifte af tilbehør, f.eks. montering  
i bil, og adskillige tilslutningsmuligheder, så de er velegnede  
til brug i redningskøretøjer.

Eksempler på anvendelse: 
• Patientjournaler
• Behandlingsplaner
• Hændelsesrapporter
• Registrering af ulykker og gerningssteder

Brancher

Beredskabet

RJ-4250WB                          RJ-3035B                                               PJ-763

Øg effektiviteten ved at gøre det muligt for eksempelvis 
p-vagter at dokumentere og rapportere hændelser mere 
præcist og effektivt, direkte på stedet. Med deres robuste 
design, høje printhastighed og driftssikkerhed kan vores 
printere levere en konkurrencedygtig kombination af 
performance og funktioner.

Eksempler på anvendelse:
• Parkeringsforseelser
• Elektroniske indstævninger og bøder
• Advarsler 

Offentlig sikkerhed

  RJ-2035B                       RJ-3035B                         RJ-2050



Gør dine medarbejdere i stand til at indgå aftaler og  
færdiggøre opgaver på stedet. 

Brothers mobile printere består af små, lette og alsidige 
modeller, der kan transporteres i en taske eller monteres  
i en bil.

Eksempler på anvendelse:
• Kvitteringer og fakturaer
• Tilbud
• Arbejdsopgørelser
• Juridiske dokumenter
• Certifikater 

Salg på farten

  RJ-4250WB                           RJ-3050                                              PJ-773

Brancher



Software 
Development Kits 
til nem og bekvem 
integration



Labeldesign-software

Med labeldesign-apps til computere og mobile enheder samt Software 
Development Kits til integration af Brothers mobile printere i dine egne 
systemer, kan du vælge den bedste løsning for dig, når du skal printe 
labels, kvitteringer eller armbånd. 

Software-  
support-  
funktioner

Printerkommandosprog

BeskæringsfunktionSoftware Development Kits

Design det ønskede dokument på din Windows-pc,  
inkl. logoer og stregkoder. Når skabelonerne er overført og  
gemt i printerens hukommelse, kan de nemt hentes igen,  
og alle slags data kan udskiftes før udskrivning med nogle få,  
korte kommandoer.

Med disse stærke softwareapplikationer, der leveres som standard 
( via download ), kan du oprette egne brugertilpassede labels med 
pixel-præcision. De understøtter adskillige stregkodeprotokoller 
samt avanceret billednuancering til print af gråtonebilleder i høj 
kvalitet.

Udvalgte applikationer kan også linke data i Excel-ark til batchprint 
af labels.

Med understøttelse af ZPL II-emulering på tværs af mange 
hardware-platforme som standard, og mange andre printersprog, 
kan udviklere nemt integrere print i de eksisterende systemer  
( se specifikationsoversigten på næste side for yderligere detaljer ).

Der er også mulighed for at forenkle integrationen med eksisterende 
systemer ved at konvertere printkommandoerne til P-touch skabe-
loner. Disse skabeloner kan opdateres eksternt til det eksisterende 
system uden behov for specialistviden om printersprog såsom EPL, 
ESC/POS og andre. 

Skabelon-indstilling

Denne funktion er indbygget i Windows-driveren og fjerner 
besværet med at bruge labels på A4-ark i din standard-printer.  
Den smarte funktion scanner automatisk dokumentet.  
Når den finder en stregkode, udtrækker den fragt- eller produkt-
labels én ad gangen og printer dem så enkeltvis.

Brother kan levere et udvalg af gratis Software Development Kits 
( SDK’ere ) som en nem metode til at inkorporere labelprint direkte  
fra dine egne softwareprogrammer.  
Fås via: www.brother.eu/developer

Da de fleste printerenheder enten anvendes på afstand eller fjernt 
fra administratoren, er det nødvendigt at bevare styringen i form 
af fejlfinding eller software-opdateringer. Brother har en række 
applikationer, der imødekommer dette behov.

Enhedsstyring

Software-funktioner understøttes ikke af alle modeller.  
Kontakt din forhandler eller Brother vedr. dine behov.



OS

Windows

P-touch Editor

BarTender Ultra Lite

P-touch Update Software

P-touch Library

P-touch Transfer Manager

PJ

*Fuld software-support afhænger af tilslutningsmuligheden.

Editor

Driver

Værktøjer

Printerdriver

Seagull Windows-driver

P-touch Setting Tool

Communication Setting Tool

P-touch Template Settings

Page Size Setting

P-touch Transfer Express

BRAdmin Pro

Brother Printer Management Tool

Brother CommTool

Udvikler 
-værktøjer

Udvikler-SDK’er

Brother Font Manager

PTSweep

Driverdistributionsguide

b-PAC

Windows Software Development Kit

OPOS Driver, Sample App

Mac Driver

DriverLinux

Mac-driver

Linux-driver

RJRJ TD-2000
PJ-722
PJ-723
PJ-762
PJ-763
PJ-763MFi 
PJ-773

RJ-2030 
RJ-2050 
RJ-2140
RJ-2150
RJ-3050 
RJ-3150
RJ-4230B  
RJ-4250WB

RJ-2035B 
RJ-2055WB
RJ-3035B  
RJ-3055WB

TD-2020  
TD-2120N  
TD-2130N
TD-2130NHC

Android

Driver

Værktøj

Udvikler-værktøj

Udvikler-SDK

Print Service Plugin

Mobile Transfer Express

Mobile Deploy

Print SDK, Sample App

iOS

Driver

Udvikler-værktøj

Udvikler-SDK

Mobile Transfer Express

Mobile Deploy

Print SDK, Sample App

Andre SAP Device Type

Software

Kun RJ-4200

Kun RJ-4200  
og RJ-2000

Software



OS

Windows

P-touch Editor

BarTender Ultra Lite

P-touch Update Software

P-touch Library

P-touch Transfer Manager

TD-4D

*Fuld software-support afhænger af tilslutningsmuligheden.

Editor

Driver

Værktøjer

Printerdriver

Seagull Windows Driver

P-touch Setting Tool

Communication Setting Tool

P-touch Template Settings

Page Size Setting

P-touch Transfer Express

BRAdmin Pro

Brother Printer Management Tool

Brother CommTool

Udvikler 
-værktøjer

Udvikler-SDK’er

Brother Font Manager

PTSweep

Driverdistributionsguide

b-PAC

Windows Software Development Kit

OPOS Driver, Sample App

Mac Driver

DriverLinux

Mac-driver

Linux-driver

TD-4TTD-4T TJ
TD-4410D  
TD-4420DN
TD-4520DN 
TD-4550DNWB

TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR 
TD-4750TNWBR

TD-4420TN  
TD-4520TN

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN
TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN

Android

Driver

Værktøj

Udvikler-værktøj

Udvikler-SDK

Print Service Plugin

Mobile Transfer Express

Mobile Deploy

Print SDK, Sample App

iOS

Driver

Udvikler-værktøj

Udvikler-SDK

Mobile Transfer Express

Mobile Deploy

Print SDK, Sample App

Andre SAP Device Type

Software

Software



Skræddersy din 
løsning med et 
stort udvalg af  
tilbehør, der købes 
separat



Tilbehør og  
forbrugsstoffer

Der findes et stort udvalg af tilbehør og forbrugsstoffer  
til Brothers termiske printere.

Tilbehør

Lige fra skulderremme til batteriopladere, fra bælteklips til  
linerless valse og fra ladestandere til rulleholdere – vi er sikre  
på, at vi har tilbehør, der passer til dine behov.

Forbrugsstoffer

Alle vores forbrugsstoffer er testet for at sikre, at de lever op 
til Brothers standarder. Det betyder exceptionel kvalitet og 
langtidsholdbare resultater. 

Du kan finde flere oplysninger om hele Brothers sortiment af forbrugsstoffer og tilbehør på: www.brother.dk



PJ

RJ

Sortimentet

PJ-722

PJ-723

PJ-762

PJ-763

PJ-763MFi

PJ-773

RJ-2035B RJ-2055WB RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3035B RJ-3055WB

RJ-3050 RJ-3150 RJ-4230B RJ-4250WB



TD

TD-2020 TD-2120N TD-2130N TD-2130NHC TD-4410D TD-4420DN TD-4520DN TD-4550DNWB

TD-4420TN TD-4520TN TD-4650TNWB TD-4750TNWB TD-4650TNWBR TD-4750TNWBR

TJ-4020TN

TJ-4420TN

TJ-4021TNTJ-4120TN

TJ-4520TN

TJ-4121TN

TJ

TJ-4422TN TJ-4522TN

Sortimentet





Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31
brother.dk · info@brother.dk

Brother Nordic A/S                

brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother 
Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.
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