A4 inkjet
printer gamma
Compacte en stijlvolle all-in-one
printers voor persoonlijk gebruik
of in uw home office.
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Compacte printers voor persoonlijk gebruik
Bij het kiezen van een persoonlijke printer
voor thuisgebruik, is het belangrijk om de
juiste balans te vinden tussen stijl, prestaties
en het kostenplaatje. De nieuwste reeks A4
kleuren inkjetprinters van Brother komen
tegemoet aan de verwachtingen van de
moderne printer voor het hele gezin.

Met de multifunctionele printers uit deze serie kunt u in hoge
kwaliteit afdrukken, scannen en kopiëren. Daarnaast biedt
het MFC-model ook faxmogelijkheden. De modellen zijn
uitgerust met diverse connectiviteitsopties waaronder USB en
Wifi, zodat u eenvoudig vanaf uw mobiel toestel kan werken.

Geniet van scherpe kleurenafdrukken

Print eender waar bij u thuis

Zoek niet verder als u levendige kleurendocumenten nodig heeft.
Met resoluties tot 1.200 x 6.000 dpi geven uw documenten u
telkens weer die ‘wow’-factor. U kunt zelfs foto’s rechtstreeks op
fotopapier afdrukken; uitsnijden is niet nodig.

Elk model in de reeks heeft een draadloze verbinding en is
compatibel met uw mobiel toestel. Zo kunt u onderweg snel
en gemakkelijk afdrukken en kunnen ook gasten eenvoudig uw
printer gebruiken.

Compact, maar boordevol functies

Flexibel en eenvoudig te gebruiken

U heeft geen groot apparaat nodig om efficiënt te kunnen
multitasken. Deze toestellen zijn bijzonder compact en
zijn uitgerust met een groot aantal handige functies, zoals
automatische documentinvoer, verbinding met webdiensten,
online scanfuncties, een touchscreen display en nog veel meer.

Na een snelle set-up kunt u al uw taken beheren via het display
of zelfs via de nieuwe Brother Mobile Connect app. Zo print u
automatisch dubbelzijdig, wat goed is voor het milieu en voor uw
papierverbruik. Of gebruik de automatische documentinvoer om
meerdere pagina’s tegelijk te scannen.

Dankzij de vele functies zijn deze toestellen de ideale partner
voor het hele gezin. Ze helpen u met allerlei taken: van levendige
foto’s en persoonlijke documentatie tot het huiswerk van de
kinderen.
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Wifi connectiviteit
Mobiel printen met de Brother Mobile Connect app
Kleurentouchscreen van 6,8 cm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Afdrukresolutie tot 1200x6000 dpi
Afdruksnelheid tot 17 ipm*
Papierlade voor 150 vellen
Inktpatronen:
LC421 - 200 pag. zwart / 200 pag. kleur**
LC421XL - 500 pag. zwart / 500 pag. kleur**

•
•
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•
•
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•
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Wifi connectiviteit
Mobiel printen met de Brother Mobile Connect app
LCD-scherm van 4,5 cm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Afdrukresolutie tot 1200x6000 dpi
Afdruksnelheid tot 17 ipm*
Papierlade voor 150 vellen
Automatische documentinvoer van 20 vellen
Inktpatronen:
LC421 - 200 pag. zwart / 200 pag. kleur**
LC421XL - 500 pag. zwart / 500 pag. kleur**

•
•
•
•
•
•
•
•

Wifi connectiviteit
Mobiel printen met de Brother Mobile Connect app
LCD-scherm van 4,5 cm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Afdrukresolutie tot 1200x6000 dpi
Afdruksnelheid tot 17 ipm*
Papierlade voor 150 vellen
Inktpatronen:
LC421 - 200 pag. zwart / 200 pag. kleur**
LC421XL - 500 pag. zwart / 500 pag. kleur**

MFC-J1010DW

DCP-J1050DW

*
**

In overeenstemming met ISO/IEC 24734
Opbrengst bij benadering in overeenstemming met ISO/IEC 24711

De all-in-one die u volledig
met uw smartphone beheert
Innovatieve technologie voor een volledig
nieuwe print- en scanervaring

Eenvoudig printen, waar u ook bent,
wanneer u maar wilt

De DCP-J1200W is een compacte multifunctionele printer die
voldoet aan de snelle levensstijl van vandaag. Hij biedt afdruk-,
kopieer- en scanfuncties gecombineerd met wifi-connectiviteit
zodat u hem vanaf uw smartphone kunt gebruiken. Dankzij de
meegeleverde inktpatronen met een afdrukcapaciteit tot 720
pagina’s blijft u een lange tijd ononderbroken printen.

Met de functie voor afdrukken op afstand van de Brother Mobile
Connect app kunt u vanop eender welke locatie afdruktaken
starten, zodat u uw dag kunt indelen zoals u dat zelf wilt. U kunt
de app zelfs zo instellen dat u een melding krijgt wanneer het
afdrukken voltooid is.

DCP-J1200W

• Mobiel beheer (Brother Mobile Connect app
beschikbaar als gratis download)
• Wifi connectiviteit
• Papierlade voor 150 vellen
• Afdruksnelheid tot 16 ipm*
• Kopiëren en scannen in kleur
• Inktpatronen:
LC424 - 750 pag. zwart / 750 pag. kleur**
*
**

In overeenstemming met ISO/IEC 24734
Opbrengst bij benadering in overeenstemming met ISO/IEC 24711

Brother Mobile
Connect, onze
nieuwe app
Onze manier van leven en werken
verandert elke dag. Om deze
verandering het hoofd te bieden,
hebben we een nieuwe app
gelanceerd. Brother Mobile Connect
biedt intuïtieve en tijdbesparende
functies die van pas komen tijdens uw
dagelijkse routine.
Met uw smartphone print u waar u
ook bent, beheert u al uw documenten
en bestelt u originele Brother
inktpatronen.

Eenvoudig afdruk- en
scantaken starten
Onze manier van leven en werken is aan het veranderen.
Brother Mobile Connect biedt intuïtieve, tijdbesparende
functies die naadloos in uw dagelijkse routine passen. Print
en scan documenten eenvoudig vanaf uw smartphone. U
kunt zelfs instellingen als papiersoort of kleur wijzigen.

Print uw documenten
waar en wanneer u wil
Of u nu op verplaatsing werkt, thuis bent of aan het pendelen
bent, met de functie voor afdrukken op afstand kunt u overal
en altijd afdrukken. Zo kunt u uw dag indelen zoals u wilt, en
uw geprinte document ophalen wanneer het u past.

Snel en eenvoudig
inktpatronen kopen
U kunt rechtstreeks inktpatronen kopen via de Brother
Mobile Connect-applicatie. Op deze manier hoeft u het
printermodel niet te onthouden en weet u zeker dat u de
juiste inktpatronen koopt.

GRATIS
DOWNLOAD

Gescande bestanden
raken niet meer zoek
De Brother Mobile Connect app slaat al uw gescande
gegevens op, zodat u uw bestanden op elk moment
gemakkelijk kunt terugvinden en verder kunt werken zonder
ze opnieuw te hoeven scannen.

Personaliseerbare
gebruikersinterface
Het startscherm van de Mobile Connect app kan aan uw
wensen worden aangepast: vergroot de grootte en de positie
van de meest gebruikte functies of maak een andere lay-out
voor elke printer die u bezit.

Alleen originele
verbruiksartikelen van
Brother garanderen de
beste afdrukkwaliteit en
gemoedsrust.

Afdrukken met professionele
kwaliteit in uw home office
In de wereld van vandaag werken we meer
en meer van thuis. Daarom hebben we
een betrouwbare printer van professionele
kwaliteit nodig die toch compact en
stijlvol is. Met deze robuuste en ultrageconnecteerde multifunctionele printers
kunt u blijven genieten van professioneel
printen vanuit het comfort van uw huis.

Dit assortiment bestaat uit printers met professionele
eigenschappen die u helpen bij het afdrukken en scannen van
een grote verscheidenheid aan documenten. De meegeleverde
inktpatronen met hoge capaciteit laten u toe om aanzienlijk te
besparen en een zeer lage kostprijs per pagina te bereiken.

Transparante inktpatronen

Professionele afdrukkwaliteit

Onze inktpatronen kregen een nieuw ontwerp zodat ze meer inkt
kunnen bevatten. We hebben ook een interne inkttank ingebouwd
waarmee u meer pagina’s kunt blijven afdrukken terwijl de printer
compact blijft. Bovendien kunt u met de tellerfunctie het resterende
inktniveau op uw LCD-scherm controleren om te voorkomen dat
uw inkt opraakt.

Thuiswerken betekent niet dat u geen afdrukken van professionele
kwaliteit nodig heeft. Met deze printers maakt u snel afdrukken van
hoge kwaliteit, gewoon bij u thuis.

Multi-tasking en toegankelijk voor iedereen

Scantechnologie

De installatie en het dagelijks gebruik van deze all-in-one printers
is kinderspel. Ze verwerken helemaal zelf grote hoeveelheden
documenten, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Verbeter
uw efficiëntie dankzij de mogelijkheid om automatisch dubbelzijdig
af te drukken (om papier te besparen en het milieu te helpen) en
de automatische documentinvoer om een document van meerdere
pagina’s te scannen.

Deze multifunctionele printers doen veel meer dan alleen printen.
Zo kunnen de beschikbare scanmogelijkheden uw productiviteit
van uw home office aanzienlijk verhogen. U kunt snel in kleur
of zwart-wit scannen naar een groot aantal bestemmingen om
eenvoudig al uw documenten te beheren.

Alle modellen in deze serie bieden elk hun eigen voordelen om
thuiswerken gemakkelijker te maken.
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Wifi en Ethernet netwerk connectiviteit
Beveiligd afdrukken dankzij de NFC-kaartlezer
Mobiel printen met de Brother Mobile Connect app
Kleurentouchscreen van 6,8 cm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Afdrukresolutie tot 1200x4800 dpi
Afdruksnelheid tot 20 ipm*
Automatische documentinvoer van 20 vellen
2 papierladen voor 150 + 250 vellen
USB host
Inktpatronen:
LC426 - 3000 pag. zwart / 1500 pag. kleur**
LC426XL - 6000 pag. zwart / 5000 pag. kleur**

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wifi connectiviteit
Mobiel printen met de Brother Mobile Connect app
LCD-scherm van 4,5 cm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Afdrukresolutie tot 1200x4800 dpi
Afdruksnelheid tot 20 ipm*
Automatische documentinvoer van 20 vellen
1 papierlade voor 150 vellen
Inktpatronen:
LC426 - 3000 pag. zwart / 1500 pag. kleur**
LC426XL - 6000 pag. zwart / 5000 pag. kleur**

MFC-J4340DW

*
**

In overeenstemming met ISO/IEC 24734
Opbrengst bij benadering in overeenstemming met ISO/IEC 24711
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Display
4,5 cm LCD-scherm






6,8 cm kleurentouchscreen
Printen





Afdruksnelheid tot 17 images per minuut



Afdruksnelheid tot 16 images per minuut

















Afdruksnelheid tot 20 images per minuut
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Resolutie tot 1.200 x 6.000 dpi






Resolutie tot 1.200 x 4.800 dpi
Scannen




































Resolutie vanaf glasplaat tot 1.200 x 2.400 dpi
Resolutie geïnterpoleerd tot 19.200 x 19.200 dpi
Resolutie vanaf ADF tot 1.200 x 600 dpi
Scannen naar e-mail, bestand, afbeelding
Scannen naar OCR
Scannen naar Cloud, e-mailserver, netwerk
Kopiëren





Resolutie tot 1.200 x 1.200 dpi



Resolutie tot 1.200 x 1.800 dpi






Resolutie tot 1.200 x 2.400 dpi
Faxen







14,4 kbps fax modem, verzenden en ontvangen
Connectiviteit



























Hi-Speed USB 2.0
USB Host
Draadloos IEEE 802.11b/g/n (Wifi) & Wi-Fi Direct
Brother Mobile Connect app, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
NFC (Near-Field Communication)
Papierverwerking


























Standaard papierlade - 150 vellen
Onderste papierlade - 250 vellen
Automatische documentinvoer (ADF) - 20 vellen
Papieruitvoer - 50 vellen



Papieruitvoer - 100 vellen
Inktpatronen (mono / kleur)





LC421 - 200 / 200 pag. + LC421XL - 500 / 500 pag.



LC424 - 750 / 750 pag.






LC426 - 3.000 / 1.500 pag. + LC426XL - 6.000 / 5.000 pag.
Garantie













2 jaar Collect & Return in België & GH Luxemburg
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‘t Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden

www.brother.be

+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be
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