DCP-195C

Compacte all-in-one kleuren
inkjetprinter met media card
centre
Printen, kopiëren en scannen met één compacte en stijlvolle
machine. Creëer documenten van hoge kwaliteit met een
professionele uitstraling.
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- Printen met een hoge resolutie van 6000 dpi en een minimale
druppelgrootte van 1,5 picoliter.
-P
 rintsnelheid tot 33 pagina’s per minuut in zwart-wit
en 27 pagina’s per minuut in kleur.
-G
 ebruiksvriendelijk LCD scherm en eenvoudig bedieningsmenu
-D
 irect foto’s printen vanaf diverse geheugenkaarten of vanaf een
digitale camera met PictBridge.
-V
 oordelig en minder afval dankzij vier individuele
cartridges met vervagingbestendige Innobella inkt.

DCP-195C Compacte all-in-one kleureninkjetprinter met media card centre
Printen, kopiëren en scannen met één compacte en stijlvolle machine. Creëer documenten
van hoge kwaliteit met een professionele uitstraling.
De DCP-195C biedt een hoge printresolutie van 6000 dpi en een minimale druppelgrootte
van 1,5 pl, zodat uw afgedrukte documenten een professionele uitstraling krijgen. De
printsnelheid bedraagt 33 pagina’s per minuut in zwart-wit en 27 pagina’s per minuut in
kleur, zodat u keer op keer verzekerd bent van snel en goed printresultaat.
Printen of scannen van documenten zonder tussenkomst van uw computer is mogelijk via
de print van, en scan naar USB of geheugenkaart functie. Daarnaast kunt u direct foto’s
printen vanaf een digitale camera met PictBridge, ook randloos.
Scan of kopieer zowel losse als gebonden documenten snel en eenvoudig via de
flatbed scanner. Met de DCP-195C beschikt u over vele handige en tijdbesparende

scanfunctionaliteiten, zoals scan naar e-mail of scan naar diverse geheugenkaarten.
DCP-195C voldoet zowel aan het ENERGY STAR, als aan het Duitse ‘Der Blaue Engel’
milieukeurmerk. Zodoende bent u verzekerd van een machine met een laag en efficiënt
energieverbruik, een lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.
Alle Brother all-in-one inkjet machines gebruiken individuele kleurencartridges. Dit
betekent dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem
waarmee u minder afval creëert en het milieu ontlast.
Voor de beste printkwaliteit en 100 jaar vervagingbestendigheid*, adviseren wij om
gebruik te maken van de originele Brother LC-980 Innobella inktcartridges, in combinatie
met Brother BP71 Premium plus fotopapier.
* in een foto album

DCP-195C Technische specificaties
Algemeen

Direct foto’s printen

Technologie

Inkjet

PictBridge

Print direct foto’s vanaf een digitale camera met PictBridge

Intern geheugen

32MB

USB direct interface

Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick

Interfaces

Full Speed USB 2.0 / USB Direct / Pictbridge / geheugenkaarten

Display

1 regel x 16 karakters LCD

Media card centre
(ondersteunde kaarten)

Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo met Adapter)
Memory Stick Pro: 256 MB-16 GB (MagicGate: Ja, zonder
MG functie)
Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD met adapter)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16 GB
xD Picture Card: 16-512 MB
xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256 MB-2 GB

Kleurenprinter
Snelheid

Tot 33 ppm zwart-wit & 27ppm kleur

Resolutie

Tot 6000 x 1200 (verticaal x horizontaal)

Geheugenkaart drive 	Bewaren & ophalen van bestanden van de bovenstaande kaarten

Randloos printen

Beschikbaar voor A4, LTR, A6, Photo 4” x 6”, Index Card, Postcard

Media formaat

Photo Print: JPEG

Kleurverbetering	Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimale druppelgrootte

1.5pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie)

Direct foto’s printen

Print foto’s direct vanaf een USB Flash geheugenstick of diverse
geheugenkaarten (zie direct foto’s printen sectie)

Software
Meegeleverde software

Brother MFL-Pro Suite

Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR
Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® Page Manager 7

Kleurencopier
Snelheid

Tot 22 kpm zwart-wit & 20 kpm kleur

Resolutie

Tot 600 x 1200 dpi (kleur), 1200 x 1200dpi (zwart-wit)

Meervoudig kopiëren

Tot 99 kopieën van elk origineel

Vergroten /
verkleinen ratio

25% - 400% in stappen van 1%

Meerdere pag. afdrukken

Verklein 2 of 4 pagina’s tot één enkel vel

Poster printen

Vergroot een afbeelding tot 3 x 3 pagina’s A4
(alleen beschikbaar voor A4)

Ondersteunde besturingssystemen

Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Professional
(32 & 64 bit editions) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4)
/ Mac OS X 10.3.9 of hoger

Verbruiksartikelen
Standaard cartridges

Kleurenscanner
Resolutie

Reallusion® FaceFilter
Een eenvoudig te gebruiken foto bewerkingsprogramma waarmee u
Studio Software	foto’s kunt verfijnen zodat u perfecte, professionele foto’s kunt
afdrukken, met of zonder rand.

Zwart: LC980BK - Ongeveer 300* A4 pagina’s

Optisch: Tot 1200 x 2400 dpi

	cyaan / magenta / geel: LC980C/M/Y - Ongeveer 260* A4 pagina’s

Geïnterpoleerd: Tot 19200 x 19200 dpi

Brother papier

BP71GA4: A4 glossy fotopapier, 20 vel

Scan snelheid	Vanaf 3,44 seconden zwart-wit & vanaf 4,83 seconden kleur
(A4 formaat, 100 x 100 dpi)

BP71GP: 10 x 15 glossy fotopapier, 20 / 50 vel

Grijswaarde

256 grijstinten

BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel

Kleurdiepte

36/24 input/output

‘Scan’ knop	Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand, geheugenkaart of een USB
Flash-geheugenstick. Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB
Flash-geheugenstick ondersteunt PDF Mono & Colour, JPEG, TIFF).

Papier
Papierinvoer

100 vel papierlade

Papieruitvoer

50 vel

Papierformaten	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, index kaart, briefkaart,
enveloppe en aangepaste formaten.
Papiersoorten

Standaard, inkjet, glossy en transparant

papiergewicht

64 – 220 g/m2 (tot 260 g/m2 met Brother BP71 papier)

BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel

Gebruik

Afmeting & gewicht
Met verpakking

465(B) x 225(D) x 460(H) mm / 9,6 kg

Zonder verpakking

390(B) x 365(D) x 150(H) mm / 7,1 kg

Overig
Stroomverbruik

In gebruik - 18 W
Gereed - 3,5 W
Stand-by - 0,6 W

geluidsniveau

E

ORIGINEL

50 dBA (Maximaal)

* Cartridge opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24711

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel: +31(0)20 – 545 12 51 Fax: +31(0)20 – 643 64 95
Website: www.brother.nl
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.

