
www.brother.nlWIRELESS

A4 draadloos 3-in-1  
kleuren inkjet printer
DCP-J774DW

WIRELESS



A4 printen,       
kopiëren en scannen.  
Handig compact.

• Gebruiksvriendelijk LCD-kleurentouchscreen van 6,8 cm

• Snelle connectiviteit - draadloos of Hi-Speed USB

• Snel afdrukken: tot 12 afbeeldingen per minuut

• Afdrukresolutie van hoge kwaliteit

• Gemakkelijke verbinding met mobiele, USB- of mediakaarten

Belangrijke 
specificaties:

Handige en compacte 3-in-1 A4 inkjet printer 
met touchscreen, print direct foto's en 
draadloze aansluiting.

All-round inzetbar en ideal voor thuisgebruik
De perfecte mix van eigenschappen en stijl. Deze compacte all-in-one levert snelle, 
hoge resolutie afdrukken, ideaal voor het printen van foto's en documenten, van  
huiswerk van de konderen tot zakelijke facturen.

Gemakkelijk installeren van meerdere apparaten en  
goedkoop in gebruik
Door draadloos en mobiel printen is de DCP-J774DW makkelijk door meerdere  
gebruikers en apparaten tegelijk te gebruiken. Met zijn compacte design,   
eenvoudig te gebruiken interface en low-cost cartridges, maakt de DCP-J774DW  
een grote indruk voor zo'n kleine machine.
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DCP-J774DW



1 Circa opbrengst in overeenstemming met ISO / IEC 24711
2 Berekend met 80g / m² papier
3 Alléén mogelijk in Windows® en Mac®
4 Alléén mogelijk in Windows®
5 Gratis te download vanaf Brother Solutions Center http://solutions.brother.com
6 Moet web aangesloten zijn
7 Verticaal x horizontaal
8 Vereist Brother software
9 Maximum aantal gedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de ontworpen duurzaamheid te vergelijken tussen de 
producten    van Brother. Voor een maximale printerduur kunt u een printer met een duty cycle kiezen die veel groter is dan uw 
afdrukvereisten
10 ESAT (gebaseerd op ISO / IEC 24735). Deze specificatie is alleen voor ADF-modellen

Allgemeen Motor
Inkjet

Invoer papier capaciteit
100 vel2 standard lade,  
20 vel fotolade,  
Enkel vel hamdmatig invoerslot

Maximaal flatbed papierin-
voer Breedte / hoogte
21,59 / 2,97 cm

Bedieningspaneel
6,8 cm kleuren LCD  
touchscreen

On-screen programmering
Ja

Geheugencapaciteit
128 MB

Gelijktijdig in gebruik 
Ja

Lokale interface
Hi-Speed USB 2.0

Kleurenprinter Printsnelheid
12 afbeeldingen per minuut  
zwart-wit en 10 afbeeldingen 
per minuut  kleur op ISO/IEC 
24734

Printsnelheid (snelle modus)
Tot 27 pagina's per minuut 
zwart-wit en tot 24 pagina's in 
kleur

Afdruktijd eerste pagina
8 seconden zwart-wit  
8,5 seconden kleur

Opwarmtijd
Direct

Printresolutie7

Tot 6000 x 1200 dpi

Dubbelzijdig printen
Ja

Papierformaten
A4, LTR, EXE, A5, A6,  
foto (10 x 15 cm),  
indexcard (13 x 20 cm),  
Photo-2L (13 x 18 cm),  
Com-10, DL envelop, monarch, 
C5, foto-L (89 x 127 mm)

Papiergewicht: standaard en 
foto papierlade
64-220g/m2  
(260g/m2 alleen met Brother 
BP71 glossypapier)

Handmatige invoerslot  
Papiergewicht
64-300g/m2

Papiergewicht   
automatisch duplex
64-105g/m2    
 
Papieruitvoer2

50 vel bedrukte zijde boven

Papiersoort
Standaard / inkjet / glossy

Randloos printen
Randloos printen is beschikbaar 
voor A4, LTR, A6, foto, 
indexcard, foto-2L

Druppelgrootte
Minimale druppelgrootte van 
1,5 pl

Kleurverbetering
Met Brother Image Enhance-
ment kunt u de kleuruitvoer 
aanpassen

Printerdriver functies
Compatibel met Windows® 7/8 
/ 8.1 / 10
Server 2008/2008 R2 / 
2012/2012 R2 / 2016 (alleen 
Windows Server®-afdruk),
OS X 10.10.x of hoger

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties 
kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. 
Brother is een geregistreerd handelsmerk van 
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen 
zijn geregistreerde handelsmerken of handels-
merken van de betrokken bedrijven.

Draadloze interface 
IEEE 802.11b/g/n

Inkt meetindicatie
De inktniveaus kunnen ge-
makkelijk op het LCD-scherm 
worden weergegeven, met 
behulp van het
inktmanagementmenu

Energiebespaarstand
Dit model heeft een 
aan- en uitknop op het 
bedieningspaneel
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Kleurencopier Kopieersnelheid   
5,6  afbeeldingen per minuut in 
zwart-wit en kleur ESAT  
(gebaseerde op ISO/IEC 
29183)11

Resolutie
Tot 1200 x 1200 dpi  
(kleur en zwart-wit)

Vergroting- en verkleinratio 
Verkleinen of vergroten van 
documentformaten, 25% tot 
400% in stappen van 1%

Kleurenscanner Technologie
CIS (Contact Image Sensor)

Resolutie (optisch)
Tot 1200 x 2400 dpi

Resolution (Interpolated)
Up to 19,200 x 19,200dpi8

Snelheid10

3.35 seconden zwart-wit / 4.38 
seconden kleur
A4 @100 DPI

Grijstinten
256 kleuren grijs zijn  
beschikbaar voor kopiëren of 
scannen 

Scanner driver
Dit model is TWAIN en 
WIA-compatibel voor  
Windows®
(WIA is alleen Windows® 
7/8/10)

"Scannen naar"
Hiermee kan de gebruiker scannen 
naar e-mail, afbeelding, bestand, 
USB flash-geheugenstick en Media 
Cards, SharePoint8 & Webservices6

Ondersteund
JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Kleurdiepte
30 bit intern en 24 bit extern 

Printen en               
scannen vanuit        
mobiele verbindingen 
en webdiensten

Multi Copy
Up to 99 copies of the original

1 Circa opbrengst in overeenstemming met ISO / IEC 24711
2 Berekend met 80g / m² papier
3 Alléén mogelijk in Windows® en Mac®
4 Alléén mogelijk in Windows®
5 Gratis te download vanaf Brother Solutions Center http://solutions.brother.com
6 Moet web aangesloten zijn
7 Verticaal x horizontaal
8 Vereist Brother software
9 Maximum aantal gedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de ontworpen duurzaamheid te vergelijken tussen 
de producte van Brother. Voor een maximale printerduur kunt u een printer met een duty cycle kiezen die veel groter is dan uw 
afdrukvereisten
10 ESAT (gebaseerd op ISO / IEC 24735). Deze specificatie is alleen voor ADF-modellen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties 
kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. 
Brother is een geregistreerd handelsmerk van 
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen 
zijn geregistreerde handelsmerken of 
handelsmerken van de betrokken bedrijven.
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iPrint&Scan
(Android)
Direct printen van of scannen 
naar diverse mobiele 
apparaten met het Android-
besturingssysteem

iPrint&Scan
(iPad / iPhone / iPod)
Direct printen van of scannen
naar een iPad / iPhone / iPod

iPrint&Scan
(Windows® Phone) 
Bestanden direct printen van 
of direct scannen naar een 
smartphone met Windows® 
Phone 7 en 8 apparaten

Google Cloud Print 2.06

Google Cloud Print werkt op de 
meest voorkomende mobiele 
apparaten welke met het web 
verbonden zijn.   
 
Brother print service plugin
Print direct vanaf Android-
apparaten zonder speciale app

AirPrint
Met AirPrint kunt u e-mails, 
webpagina's en documenten 
afdrukken vanaf uw mobiele 
iOS apparaten. 

Mopria
Afdrukken met behulp van de 
Mopria Print service

Cloud Services6

Scan naar en print vanaf de 
volgende cloud services direct 
vanaf het bedieningspaneel
Google Drive, Dropbox,
Evernote, Box en OneDrive



Interface Netwerkprotocollen
TCP/IP, IPv4 
(IPv6 is standaard                
uitgeschakeld)

IPv4 
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, 
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS 
naam resolutie,DNS  
Resolver, mDNS, LLMNR 
responder, LPR/LPD, Custom 
Raw Port/Port9100,FTP Server, 
SNMPv1/v2c, TFTP server, 
ICMP, Web Services (Print/
Scan), SNTP Client

IPv6
NDP, RA, mDNS,LLMNR 
Responder, DNS Resolver, 
LPR/LPD,Custom Raw Port/
Port9100, FTP server,  
SNMPv1/v2c, TFTP server, 
webservice (Print/Scan), SNTP 
Client, ICMPv6

Draadloze setup 
Wi-Fi protected setup™ (WPS)

Draadloze beveiliging
SSID (32 chr), WEP 64/128bit, 
WPA-PSK(TKIP/AES),  
WPA2-PSK(AES)

Netwerk beheer  
hulpprogramma

Embedded Web Server
Ja

BRAdmin Light4&5 

Setup en netwerk management 
software

Local Interface
Hi-Speed USB 2.0 

Draadloze netwerk interface
Ingebouwde 802.11b / g / n 
draadloze netwerkinterface
(Infrastructuurmodus)

Wi-Fi directTM

Print en scan draadloos zonder 
door een draadloos  
toegangspunt of netwerk te  
gaan   
 
Network functies
Printen en scanning
 

Brother Apps6 Makkelijk scannen naar 
e-mail 
Scan zonder probleem direct 
naar een e-mailadres  

Scannen naar doorzoekbare 
PDF bestanden
OCR een document, maakt een 
doorzoekbaar PDF bestand

Vergroot teksten
Vergroot alleen de tekst in een
gekopieerd document

Eenvoudig scannen op uw 
mobiele telefoon
Eenvoudig scannen op uw   
mobiele apparaten zonder te 
zijn verbonden met een  
Wi-Fi netwerk

Office Doc Creator
Scan uw documenten in 
een bewerkbaar Microsoft            
Office-document

1 Circa opbrengst in overeenstemming met ISO / IEC 24711
2 Berekend met 80g / m² papier
3 Alléén mogelijk in Windows® en Mac®
4 Alléén mogelijk in Windows®
5 Gratis te download vanaf Brother Solutions Center http://solutions.brother.com
6 Moet web aangesloten zijn
7 Verticaal x horizontaal
8 Vereist Brother software
9 Maximum aantal gedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de ontworpen duurzaamheid te vergelijken tussen 
de producte van Brother. Voor een maximale printerduur kunt u een printer met een duty cycle kiezen die veel groter is dan uw 
afdrukvereisten
10 ESAT (gebaseerd op ISO / IEC 24735). Deze specificatie is alleen voor ADF-modellen

All specifications correct at time of printing 
and are subject to change. Brother is a 
registered trademark of Brother Industries 
Ltd. Brand product names are registered 
trademarks or trademarks of their  
respective companies.

Direct printen Afdrukken vanaf USB flash- 
geheugenstick
Ja, USB flash drivers tot   
256 GB

Printen vanuit Media Card
Yes, SD/SDHC/SDXC,  
Multimedia Card/Plus/Mobile 

Wizard4 driver installeren 
Verbind eenvoudig printdrivers 
voor probleemloze implemen-
tatie via uw netwerk

Bestandstype
JPEG 
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Afmeting en gewicht Met verpakking (BxDxH)
47,7 x 22,8 x 45,7 cm - 8,8 kg 

Zonder verpakking (BxDxH)
40 x 34,1 x 15,1 cm - 6,6 kg

Levensduur Aanbevolen aantal  
afdrukken per maand
50 tot 1000  pagina's per 
maand

Maximaal per maand9

Tot 2500 pagina's per maand

Milieu Stroomverbruik
Werking - 17 W
Gereerd - 3.5 W
Slaapstand - 0,8 W
Stroomuitschakelstand - 0.2 W

Geluidsdruk
50 dBA (maximaal)

Toner bespaarstand
Verminderd tonergebruik

Blue Angel
Blue Angel verwacht na
initiële productie

Nordic Swan
Ja

Verbruiksartikelen Inktcartridges1

Zwart: 
LC-3211BK 200 - pagina's,  
LC-3213BK 400 - pagina's 
Cyaan:
LC-3211C 200 - pagina's,  
LC-3213C 400 - pagina's
Magenta:
LC-3211M 200 - pagina's,  
LC-3213M 400 - pagina's
Geel:
LC-3211Y 200 - pagina's,  
LC-3213Y 400 - pagina's

Meegeleverd
Inktcartridges, netsnoer, driver 
software, snelle installatie-
handleiding, pc-interfacekabel 
niet meegeleverd

De frequentie van 
het vervangen van 
verbruiksartikelen varieert 
afhankelijk van de complexiteit 
van de afdrukken, het 
percentage dekking, 
papierformaat, pagina per 
werk en het papiersoort. 
Bijvoorbeeld glanzend gecoat 
papier zal leiden tot een kortere 
levensduur van dergelijke 
benodigdheden.

1 Circa opbrengst in overeenstemming met ISO / IEC 24711
2 Berekend met 80g / m² papier
3 Alléén mogelijk in Windows® en Mac®
4 Alléén mogelijk in Windows®
5 Gratis te download vanaf Brother Solutions Center http://solutions.brother.com
6 Moet web aangesloten zijn
7 Verticaal x horizontaal
8 Vereist Brother software
9 Maximum aantal gedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de ontworpen duurzaamheid te vergelijken tussen de producte van Brother. Voor een maximale printerduur kunt 
u een printer met een duty cycle kiezen die veel groter is dan uw afdrukvereisten
10 ESAT (gebaseerd op ISO / IEC 24735). Deze specificatie is alleen voor ADF-modellen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties 
kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. 
Brother is een geregistreerd handelsmerk van 
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen 
zijn geregistreerde handelsmerken of 
handelsmerken van de betrokken bedrijven.
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Samen werken voor een betere leefomgeving
Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. 
Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te 
handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen 
aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 
Wij noemen deze benadering Brother Earth. 
www.brotherearth.com

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties 
kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. 
Brother is een geregistreerd handelsmerk van 
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen 
zijn geregistreerde handelsmerken of 
handelsmerken van de betrokken bedrijven.


