
MFC-J6920DW  

Dane kontaktowe:

Brother Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa
tel.: (22) 44 16 300 fax: (22) 44 16 301
Strona: www.brother.pl
Wszystkie dane były poprawne w momencie oddania ulotki do druku. Brother jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Brother Industries Ltd.. Nazwy produktów markowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
lub znakami towarowymi ich właścicieli.

Dane OGÓLne

Pamięć 256 MB
Łączność Hi Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BASE-TX
Łączność mobilna Aplikacja iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct™, NFC
Wyświetlacz Ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej 9,3 cm

DRUKaRKa KOLOROWa
Prędkość druku (w porównaniu  
do drukarki laserowej)1  22 obrazy na minutę w trybie monochromatycznym i 20 obrazów na minutę 

w trybie kolorowym
Prędkość druku (tryb szybki)  Do 35 stron na minutę w trybie monochromatycznym i do 27 stron na minutę  

w trybie kolorowym
Druk obustronny  W pełni automatyczny druk dwustronny, maksymalny format papieru – A3
Rozdzielczość  Do 6.000 x 1.200 (pion x poziom)
Minimalny rozmiar kropli tuszu  1,5 pl (jeżeli używany jest papier Brother BP71, patrz: Materiały eksploatacyjne)
Bezpośredni druk fotografii  Drukowanie fotografii bezpośrednio z pamięci USB/kart pamięci  

(patrz: Bezpośredni druk fotografii)

KOLOROWY FaKS
Modem 33,6 kbps
Szybkie wybieranie numeru  Pamięć na 100 numerów
Przechowywanie stron  Pamięć o maksymalnej pojemności 200 stron (wykres z testu ITU-T nr 1)
Tryb korekcji błędów  Jeżeli obydwa urządzenia obsługują funkcję ECM, błędy podczas transmisji 

są automatycznie poprawiane. Gwarantuje to, że otrzymywane dokumenty 
są wolne od błędów.

Inne funkcje  Przekierowanie faksu, dostęp zdalny, odbiór faksów, podwójny dostęp, 
I-Fax2, wysyłanie i odbiór faksów z poziomu komputera (PC-Fax send 
i PC-Fax retrieve)3, automatyczna redukcja, grupowe wybieranie numerów

KOPIaRKa KOLOROWa
Kopiowanie dwustronne  W pełni automatyczne kopiowanie dwustronne z ADF o maksymalnym 

formacie A3
Prędkość kopiowania5  12 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym i 9 obrazów na minutę 

w kolorze
Rozdzielczość  Do 1.200 x 2.400 dpi (w trybie monochromatycznym i w kolorze)
Funkcja Multi Copy  Dostępna, 99 kopii
Powiększanie i pomniejszanie  Od 25% do 400% z przyrostem co 1%
Inne funkcje  Drukowanie wielu stron na jednej kartce (N-in-1), drukowanie plakatowe

BeZPOŚReDnI DRUK FOTOGRaFII
USB  PictBridge, gniazdo USB
Karty pamięci  Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High 

Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, 
Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile

Format do druku  
bezpośredniego  JPEG
Format skanowania  
bezpośredniego  JPEG, PDF (kolor), TIFF, PDF (mono)

OPROGRaMOWanIe
Dołączone sterowniki  Brother MFL-Pro Suite
Oprogramowanie – Windows®  Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport®12 SE z OCR
Oprogramowanie – Macintosh  Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Obsługiwane systemy operacyjne  Windows® 7 (wersje 32-bit(x86) i 64-bit(x64)),
 Windows® 8 (wersje 32-bit(x86) i 64-bit(x64)), 
 Windows Vista® (wersje 32-bit(x86) i 64-bit(x64)), 
 Windows® XP Professional (wersje 32-bit(x86) i 64-bit(x64)), 
 Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (wersje 32-bit(x86) i 64-bit(x64)), 
 Windows Server® 2008 R2 i 2012 (wersja 64-bit(x64)),
 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Inne
Zużycie energii Podczas pracy – 29W
 W trybie gotowości – 5,5W
 W trybie uśpienia – 1,5W
 Wyłączona – 0,04W
Ciśnienie akustyczne
(podczas pracy) Maksymalnie 50 dB(A)

MFC-J6920DW to kolejne urządzenie z serii Print 3.0, zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach biur. Wyposażone w podajniki papieru, mogące pomieścić 
500 arkuszy oraz wysokowydajne kartridże, znacznie poprawi efektywność pracy Twojego zespołu. Dodatkowo, dwustronny skaner pozwala na szybką archwizację 
wszystkich dokumentów.
Urządzenie MFC-J6920DW może pracować w sieci przewodowej i bezprzewodowej. Prezentowany model pozwala użytkownikowi na bezpośrednie drukowanie z i 
skanowanie do urządzeń mobilnych przy pomocy aplikacji AirPrint, Google Cloud Print™ lub iPrint&Scan.
Z poziomu urządzenia możesz również połączyć się ze swoimi kontami online i drukować bądź skanować, wykorzystując usługi Box, Dropbox, EVERNOTE®, Facebook, 
FLICKR®, Google Drive™, PICASA™ i SkyDrive® bez konieczności używania komputera.
Intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm pozwala uzyskać łatwy dostęp do licznych funkcji, takich jak: skanowanie do pamięci USB, poczty e-mail lub serwera FTP czy 
podgląd faksów.
Urządzenie MFC-J6920DW spełnia wymagania normy ENERGY STAR, zapewniając niewielkie zużycie energii, niski poziom hałasu oraz konstrukcję nadającą się do 
recyklingu.

WITAMY W PRInT 3.0

1 ISO/IEC 24734
2 Opcjonalna aplikacja do pobrania za darmo ze strony http://solutions.brother.com
3 Tylko system Windows®
4 Przybliżona wydajność kartridżów określana jest zgodnie z ISO/IEC 24711
5 ESAT ISO/IEC 24735
Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac oraz logo Mac są znakami towarowymi Apple Inc.  
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. PICASA i Google Drive są znakami towarowymi Google Inc..  
Korzystanie z tych znaków towarowych regulowane jest Zezwoleniami Google. FLICKR  
jest zarejestrowanym znakiem towarowym Yahoo! Inc..
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MFC-J6920DW Specyfikacja techniczna

PRZEDSTAWIAMY MFC-J6920DW –
URZĄDZENIE, KTÓRE ZWIĘKSZY EFEKTYWNOŚĆ 
PRACY W KAŻDEJ FIMIE

MaTeRIaŁY eKSPLOaTaCYJne
Kartridże standardowe  Czarny: LC123BK – Około 6004 stron A4 
 Kolorowy: LC123 C/M/Y – Około 6004 stron A4
Kartridże wysokowydajne Czarny: LC129XL BK – Około 2.4004 stron A4 
 Kolorowy: LC125XL C/M/Y – Około 1.2004 stron A4 
Papier Brother BP71GA3: A3 błyszczący papier fotograficzny, 20 kartek
 BP71GA4: A4 błyszczący papier fotograficzny, 20 kartek
  BP71GP20 (20 kartek), BP71GP50 (50 kartek): 10x15cm błyszczący papier 

fotograficzny, 20/50 kartek
 BP60MA: A4 matowy papier do drukarek atramentowych, 25 kartek
 BP60PA: A4 papier do drukarek atramentowych, 250 kartek
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WaGa I WYMIaRY
Z opakowaniem 657(szer.) x 521(gł.) x 414(wys.) mm – 20,8 kg
Bez opakowania 553(szer.) x 433(gł.) x 310(wys.) mm – 16,7 kg

SKaneR KOLOROWY
Skanowanie obustronne   W pełni automatyczne skanowanie dwustronne z ADF o maksymalnym 

formacie A3
Rozdzielczość  Optyczna: skaner płaski do 2.400 x 2.400 dpi. Z ADF 2400 x 1200 dpi.
 Interpolowana: do 19.200 x 19.200 dpi
Prędkość skanowania Od 3,37 sekund w trybie mono i 4,27 w kolorze (format A4, 100 x 100 dpi)
 Skanowanie do  poczty e-mail, OCR, obrazu, pliku, karty pamięci, pamięci USB, serwera FTP, 

sieci3, serwera poczty2, usług sieci web
Obsługiwane formaty plików  JPEG, PDF, TIFF

PaPIeR
Podajniki  Standardowy podajnik na 250 kartek
 Dolny zasobnik na 250 kartek
 Podajnik ręczny na 1 kartkę A3
 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 kartek
Zasobnik odbiorczy 50 kartek
Obsługiwane formaty  Orientacja pozioma: A4, LTR, EXE. Orientacja pionowa: A3, LGR, LGL, Folio, A5, 

A6, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Rodzaje podłoży Gładkie, do drukarek atramentowych, błyszczące, przezroczyste



PRZEDSTAWIAMY

MFC-J6920DW
ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE 
EFEKTYWNOŚĆ PRACY  
W KAŻDEJ FIRMIE

MFC-J6920DW to znaczenie więcej  
niż tylko drukarka. To inteligentne, 
pracujące w chmurze urządzenie, 
pomoże Twojemu zespołowi 
działać szybciej i bardziej 
efektywnie. To najlepsza pomoc  
w pracy, w każdym biurze.  
Witamy w nowej erze drukowania!

Witamy w PRInT 3.0

Lepsza widoczność

Twój biznes powinien sie 
wyróżniać! Wyprzedź 
konkurencję dzięki 
2-stronnemu drukowaniu, 
nawet do formatu A3. Model 
MFC-J6920DW pozwala także 
na skanowanie w formacie 
A3, dzięki czemu możesz 
przygotować dwustronne 
broszury w formacie A4 szybko 
i bez żadnego problemu.
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Oszczędność czasu

Model MFC-J6920DW 
został wyposażony w szereg 
funkcji, który uczynią Twój 
biznes bardziej efektywnym. 
Wysoka prędkość 
drukowania i skanowania oraz 
automatyczny, dwustronny 
podajnik dokumentów, 
pozwalają digitalizować 
i udostępniać dokumenty łatwo 
i bez żadnych problemów

Usługi internetowe

Dzięki podłączeniu modelu 
MFC-J6920DW do sieci, każde 
zadanie wykonasz szybko i bez 
żadnego problemu. Dodatkowo 
urządzenie umożliwia 
skanowanie do licznych usług 
internetowych, takich jak 
m.in:  Dropbox i Evernote™. 
Dzięki takim rozwiązaniom, 
wszystkie dokumenty w formie 
papierowej, w kilka sekund 
przekształcisz w pliki cyfrowe 
(w formatach, m.in: .pdf, 
.pptx, .docx.) i będziesz mógł 
się nimi dzielić ze swoimi 
współpracownikami.

Usługi mobilne

Urządzenie MFC-J6920DW  
oferuje opcje drukowania 
i skanowania mobilnego, 
dzięki czemu umożliwia pracę 
w dowolnym czasie i miejscu. 
Dzięki usługom mobilnym, 
model MFC-J6920DW 
współpracuje z urządzeniami 
pracującymi na systemach: 
Apple, Microsoft, Android 
oraz wyposażonych 
w czujnik NFC. Dzięki 
takim rozwiązaniom 
można drukować szybciej, 
przykładając jedynie 
urządzenie do czujnika NFC.

Oszczędność kosztów

Wyposażony w opcjonalne, 
wysokowydajne pojemniki 
z tuszem na 2400 stron 
(czarny) i 1200 stron (kolorowy), 
model MFC-J6920DW oferuje 
funkcję druku dwustronnego 
i tryb oszczędzania tuszu 
pozwalający znacząco obniżyć 
jego zużycie.

Przedstawiamy aplikacje 
i rozwiązania firmy 
Brother usprawniające 
zarządzanie obiegiem 
dokumentów.

Skanowanie  
do pakietu Office
Inteligentna funkcja pozwalająca 
na skanowanie dokumentów 
oraz ich konwersję do plików 
używanych w pakiecie Microsoft 
Office.

Skanowanie do 
wiadomości e-mail
Proste skanowanie dokumentu 
z możliwością wysłania go na 
podany adres e-mail z poziomu 
urządzenia.

Kopiowanie  
zaznaczonego obszaru
Funkcja pozwalająca na 
zaznaczenie potrzebnych treści 
czerwoną linią. Urządzenie 
następnie skopiuje i wydrukuje 
jedynie zaznaczony obszar.

Skanowanie 
zaznaczonego obszaru
Funkcja pozwalająca na 
zaznaczenie potrzebnych treści 
czerwoną linią. Urządzenie 
następnie zeskanuje jedynie 
zaznaczony obszar.

Zalety produktów 
Brother

Najważniejsze informacje
•  Prędkość druku: 22 obrazy na minutę (tryb monochromatyczny) 

i 20 obrazów na minutę (tryb kolorowy)
•  Dwustronne drukowanie/skanowanie/kopiowanie/faksowanie 

do formatu A3
•  Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy
•  Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm
•  Standardowa obsługa łączności w sieci przewodowej  

i bezprzewodowej
•  Aplikacje mobilnego druku i skanowania
•  Podajniki papieru na 500 kartek
•  Opcjonalne kartridże pozwalające na drukowanie  

2400 stron (czarny) i 1200 stron (kolorowy)


