
STWORZONE DLA BIZNESU

Nowa seria InkBenefit Professional to solidne 
urządzenia, które umożliwiają szybkie druko-
wanie wysokiej jakości dokumentów przy ni-
skich kosztach. Dzięki zaawansowanej łącz-
ności i funkcjonalności, idealnie wpasuje się 
w wymagające środowisko biznesowe.

Poznaj nowe atramentowe urządzenia wielofunk-
cyjne firmy Brother, które zapewniają wydajność 
w klasie biznes. Dzięki solidnej budowie i niskim 
kosztom druku, możesz drukować duże wolume-
ny dokumentów. Dostajesz więcej, za mniej.

OFERUJEMY CI NAJWYŻSZĄ 
JAKOŚĆ WYDRUKÓW 
W KRÓTKIM CZASIE 
ORAZ NIŻSZE KOSZTY DRUKU

Wiele rozmiarów, 
wiele możliwości Zapomnij o ciasnych arkuszach kalkulacyjnych, 

niewyraźnych zdjęciach lub przepełnionych do-
kumentach. Wszystkie modele z tej serii mają 
możliwość drukowania w formacie A3. Możesz 
rozwinąć prezentację i przedstawić swoją pracę 
bez utraty szczegółów. Niezależnie od tego czy 
drukujesz małe czy wielkoformatowe dokumenty, 
wybierz papier, który spełni Twoje oczekiwania. 
Oferujemy również skanowanie, kopiowanie oraz 
faksowanie A3 (modele MFC-J3530DW oraz  
MFC-J3930DW). Oznacza to szybszą i bardziej 
wydajną pracę. Format A3 robi różnicę.

POCZUJ PRZYJEMNOŚĆ 
Z DRUKOWANIA W ROZMIARZE A3

297 mm x 420 mm



Oferują szybką, profesjonalną i niezawodną  
wydajność druku małym biurom i dużym  

grupom roboczym.
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Specyfikacja 

• • Wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 6.8 cm 

 • Wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 9.3 cm

• • Pojemność pamięci - 128 MB

• Pojemność pamięci - 256 MB

Podawanie papieru
• • 50 arkuszy poprzez ADF (kopie sortowane do 30 arkuszy)

• 50 arkuszy dwustronnie ADF

• • 1 podajnik x 250 arkuszy

• 2 podajniki x 250 arkuszy

• • 1 arkusz - podajnik tylny 

• 100 arkuszy - podajnik wielozadaniowy (100 x A4 / 50 x A3)

Druk
• • • Rozmiar maks. A3

• • • Rozdzielczość druku 4 800 x 1 200 dpi*

• • • Prędkość druku 22 mono / 20 kolor obrazów/min.**

• • • 6 sek. - wydruk pierwszej strony***

• Druk dwustronny, kopia, skan, faks

• • • Opcjonalny tusz wysokowydajny (3 000 mono / 1 500 kolor)****

• • • Druk bezpośrednio do JPEG z pamięci USB 

Kopia
• • Rozmiar maks. A3

• Rozmiar maks. A4

• 10 sek. - wydruk pierwszej kopii (tryb Ready)*****

• • 6 sek. - wydruk pierwszej kopii (tryb Ready)*****

Skan
• • Rozmiar maks. A3

• Rozmiar maks. A4

• • •
Do 600 x 600 dpi (ADF), 1 200 x 2 400 dpi (szyba),  
19 200 x 19 200 dpi (Interpolowana)

• • • Skan do USB, E-mail, OCR, zdjęcia i pliku, usług chmurowych

Faks
• • Rozmiar maks. A3

• Rozmiar maks. A4

• Prędkość – 14 400 bps

• • Prędkość – 33 600 bps

Mobilność i łączność
• • • Hi-Speed USB 2.0

• • • Wbudowany Ethernet 10Base-T/100Base-TX

• • • Wireless IEEE 802.11b/g/n (tryb Infrastructure)

• • • Wi-Fi Direct™

• NFC

• • • Łączność z rozwiązaniami chmurowymi 

• • •
Aplikacja Brother iPrint&Scan/ AirPrint / wtyczka Brother Print  
Service / Mopria Google Cloud 2.0

Materiały eksploatacyjne
• • • Tusz standardowy LC3617 (wydajność 550 stron mono / kolor)

• • •
Tusz wysokowydajny LC3619XL (wydajność 3 000 stron mono /  
1 500 stron kolor)

MFC-J3930DWMFC-J2330DW MFC-J3530DW

*  w pionie i poziomie
**   porównywalne urządzenia laserowe ISO/IEC 24734
***  w trybie Ready
****  szacowana wydajność tuszu zgodnie z ISO/IEC 24811
*****  ISO/IEC 24735, Załącznik D

Wszystkie specyfikacje są aktualne w momencie przygotowywania materiału. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother 
Industries LTD. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.  
Projekt i opracowanie: Dział Marketingu BCEE (Styczeń 2017)

Brother Central and 
Eastern Europe GmbH

Oddział w Polsce
ul. Cybernetyki 7B
02-677 Warszawa

www.brother.pl 

Duża pojemność podajników ułatwia pracę  
z pokaźną ilością dokumentów

RZADSZE UZUPEŁNIANIE PAPIERU, 
DZIĘKI PODAJNIKOWI MIESZCZĄCEMU 
DO 600 ARKUSZY

Utrzymaj wysoki poziom drukowania dużej ilości dokumentów, bez 
konieczności uzupełniania papieru. Podajnik standardowy mieści do 
250 arkuszy, a ręczny podajnik wielofunkcyjny aż do 100 arkuszy. 
Dalsze zwiększanie pojemności papieru o dodatkowych 250 arku-
szy, daje łączną pojemność podajników do 600 arkuszy (wyłącznie  
w modelu MFC-J3930DW).

Drukuje do 3 000 stron (czarny tusz)

NISKI KOSZT WYDRUKU STRONY

Utrzymaj niskie koszty wydru-
ków, dzięki wysokowydajnym 
tuszom firmy Brother. Tusze 
kompatybilne z urządzeniami 
InkBenefit Professional mają wy-
dajność do 3 000 stron w czerni 
oraz do 1 500 stron w kolorze. 

Dostajesz więcej za mniej. 3 000 MONO 1 500 KOLOR

Odporne na wodę i blaknięcie

ZAWSZE WYSOKA JAKOŚĆ TWOICH WYDRUKÓW

Wykresy, rysunki i prezentacje już nigdy nie będą nudne. Nasz nowy 
szybkoschnący tusz zapewnia wysokiej jakości wydruki, charakte-
ryzujące się intensywną czernią i wiernie odwzorowanymi kolorami.

iPrint&Scan 

Drukuj i skanuj 
bezpośrednio  

z urządzeń 
mobilnych.

WebConnect 

Drukuj bezpośrednio 
z popularnych stron 

www bez użycia 
komputera.

Aplikacje  
Brother Cloud 

Dostęp do 
innowacyjnych 

aplikacji  
bezpośrednio  

z Twojego  
urządzenia Brother.

ŁĄCZNOŚĆ ZA POMOCĄ 
KONIUSZKA PALCA

Nawiguj do wybranej funkcji druku bez wysiłku, dzięki kolo-
rowemu wyświetlaczowi LCD o przekątnej 9,3 cm (w modelu  
MFC-J3930DW). Wbudowany Ethernet oraz łączność bezprze-
wodowa umożliwiają połączenie Twojego urządzenia wielofunkcyj-
nego z innymi urządzeniami. Drukowanie nigdy nie było takie proste.

Seria urządzeń A3 dostosowana  
do biznesowych potrzeb

DRUKOWANIE W FORMACIE A3

Niezależnie czy to książka, roczny plan czy plakat, możesz być pe-
wien wysokiej jakości wydruków A3. A dzięki funkcji skanu do A3, 
możesz z łatwością skanować duże dokumenty oraz książki.

FUNKCJE SIECIOWE I MOBILNE


