DCP-T300

DCP-T300 Характеристики
Като част от иновативната серия InkBenefit Plus на Brother, DCP-T300 Ви предлага голям обем печат на ултра изгодна стойност.
Мастилата с голям капацитет - до 6000 страници за черно и 5000 страници за цветно, и лесната система за зареждане на
резервоарите Ви пестят време, средства и неудобство, а печатът в режим N в 1 намалява разхода на хартия. DCP-T300 е
идеалното устройство за всеки малък и домашен офис.

Устройство с безгранични възможности

Софтуер

Общи характеристики
64MB

Включени драйвери за софтуер

Brother MFL-Pro Suite

Свързаност

Hi-Speed USB 2.0

Софтуер - Windows

Brother ControlCentre4

Дисплей

1 ред LCD

Софтуер - Macintosh

Brother ControlCentre2

Поддържани операционни системи

Windows® 8
(32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
Windows® 7
(32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
Windows Vista®
(32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
Windows® XP Professional
(32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
Windows® XP Home,
Windows Server® 2003 & 2008
(32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
Windows Server® 2008 R2 & 2012
(64bit(x64) edition), Mac OS X
v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x

Памет

Цветен принтер
Скорост (сравнено с лазерно)**

До 11 ipm за черно-бял и 6 ipm
цветен печат

Резолюция (хоризонтална x
вертикална)

До 1,200 x 6,000dp

Печат без поле

Наличен за LTR, A6, Photo
10x15 cm, Index Card, Photo-2L

Цветен копир
Скорост

4.4 ipm за черно-бяло и 2.7 ipm
за цветно***

Резолюция

До 1,200dpi (черно-бяло и цветно)

Печат на множество копия

Да (99 копия)

Намаление/Увеличение

25% - 400%

Други функции

Печат N в 1, печат на плакат

Оптична: До 1,200 x 2,400dpi
Интерполирана: До 19,200dpi

Скорост сканиране

От 3.37 сек. черно-бяло
и 4.27 сек. цветно на 100dpi

Формат сканиране

JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB
флаш памет поддържа PDF
черно-бяло и цветно, JPEG, TIFF)

Сканиране към

И-мейл / Изображение / Файл

Боравене с хартията
Подаване на хартия

Стандартна тава за хартия
за 100 листа

Извеждане на хартия

50 листа

Размери на хартията

A4, LTR, EXE. A5, A6, Photo
10 x 15cm,Indexcard, Photo-2L, C5,
Com-10, DL Envelope, Monarch

Видове хартия

Обикновена, хартия за
мастилено-струен печат,
гланцирана

* Приблизителният капацитет е базиран на Brother оригинална методология,
ползвайки индустриални тестови шаблони за изчисление на капацитета.
** ISO/IEC 24734.
*** Скорост на копиране sESAT (съгласно ISO/IEC 29183)

www.brother.bg

Система с резервоари за мастило

Консумативи
Резарвоари с мастило

Черно: BT-6000BK
със супер голям капацитет
Приблизително 6,000 страници*
Синьо / Червено /
Жълто: BT-5000 C/M/Y
Приблизително 5,000 страници*

Brother хартия

BP71GLA: A4 гланцирана
фотохартия, 20 листа, BP71GLP:
10 x 15 cm гланцирана
фотохартия, 20 / 50 листа,
BP60MA: A4 матирана хартия за
мастилено-струен печат, 25 листа,
BP60PA: A4 хартия за мастиленоструен печат, 250 листа

Цветен скенер
Резолюция

УЛТРА НИСКА СТОЙНОСТ НА ПЕЧАТ

Тегло / Размери

Wireless network connectivity

С кашон

553 (Ш) x 456 (Д) x 259 (В) мм, 10 кг.

Без кашон

435 (Ш) x 374 (Д) x 161 (В) мм, 7.1 кг.

Допълнителна информация
Консумация на електроенергия

Работен режим:16W,
Режим готовност: 2.5W,
Режим Sleep: 0.7W,
Изключен: 0.2W

Налягане на звука (Работен режим)

50dBA (максимум)

Wireless network connectivity
Large individual ink cartridges

2-sided printing

A4

Large individual ink cartridges
LCD

coo earth

6.8cm touchscreen display

20 sheet Automatic Document Feeder

2-sided
printing
Wireless network
connectivity
20

Контакт:

A4

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка
на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски
марки на съответните компании.

ADF

InkBenefit Plus

12 mono/10 colour ipm print speeds

Large individual
6.8cmink
cartridges display
touchscreen

LCD

DCP-T300

DCP-T300 Функции

Печатайте повече...
Зареждайте по-малко!

DCP-T300 предлага печат, копиране, сканиране и множество
още полезни функции в едно стилно, компактно устройство:

С печат до 6000 страници и удобната система
за зареждане на резервоарите с мастило, новата
серия мастилено-струйни устройства на Brother
постига голям обем печат на изключително изгодна цена.

Wireless

Запознайте се с

InkBenefit Plus

Large in

Вградена система Бързо и лесно
за почистване
зареждане на
мастилата
Патентованата вградена
система за почистване
на Brother предотвратява
изсушаването на печатащата
глава, като повишава
надеждността.

Създадено за удобство,
зареждането на резервоара
с мастило става при ъгъл от
45°, което намалява риска от
теч на мастило и неудобството
от презареждането.

Скорост на печат

Ултра ниска
стойност на печат2-sided
A4

Получавате висока скорост от
11 ipm за черно-бял и 6 ipm
за цветен печат. (сравнено с
цветен лазерен печат**)

Ултра ниска стойност на печат.
Резервоари за мастило със
супер голям капацитет и
възможност за печат на до
6000 страници за черно и 6.8cm to
LCD
5000 страници за всеки цвят.

ЗАРЕЖДАНЕ на мастилата в 3 лесни стъпки
20

1

2
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20 shee

ADF

12 mono

Отворете предния капак
за достъп до резервоарите
с мастило

Махнете капачката, наклонете
бутилката на 45° и притискайки
внимателно напълнете
контейнера.

Затворете капачката
и предния капак
и сте готови.

