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DCP-310CN
� Kleurenprinter
� Kleurencopier
� Kleurenscanner
� PhotoCapture Centre™
� Geïntegreerde Netwerkkaart



De DCP-310CN van Brother.
Een stijlvolle All-in-One machine 
met geavanceerde netwerk en
PhotoCapture Centre™ mogelijkheden.

On-demand printen van een
variëteit aan bronnen
Zoals alles aan de DCP-310CN is ook het
kopiëren zo eenvoudig als mogelijk - wat u
ook wilt kopiëren. Het is niet noodzakelijk
om uw PC of laptop aan te zetten als u wilt
kopiëren. De verstelbare klep maakt het
mogelijk om alle soorten documenten
haarscherp te kopiëren.

- Tot 600 x 1.200 dpi resolutie

- Verstelbare klep

Inclusief volledige software om
veelzijdig te scannen
Een ingebouwde scanner creëert zoveel
extra opties - helemaal als de nieuwste
software gratis wordt meegeleverd. U kunt
eenvoudig scannen naar E-mail/OCR/
Afbeelding/Bestand/Kaart en de Netwerk
mogelijkheid maakt het ook nog eens
mogelijk om te scannen naar alle desktops
op kantoor of thuis.

- Tot 19.200 dpi geïnterpoleerde resolutie

- One-touch scan naar PC

- Inclusief Scansoft® Paperport® en
OmniPage® software

- Standaard volledige Netwerk
mogelijkheid

DCP-310CN All-in-One machine

Direct vanaf een geheugenkaart foto’s printenStandaard Netwerk mogelijkheid Scannen met een maximale resolutie van 19.200 dpi
(geïnterpoleerd)

Ontwikkeld om u alle controle te geven
Vanaf de allereerste keer dat u de DCP-310CN
gebruikt zorgt een overzichtelijk bedienings-
paneel ervoor dat elke functie eenvoudig te
gebruiken is. Een duidelijk Back-lit LCD van twee
regels helpt u eenvoudig door elke functie in elke
modus. Met de keurig aan de binnenkant
opgeborgen USB aansluiting kan deze slim-line
machine in elke hoek worden geplaatst, zodat er
meer plek over blijft om aan te werken.

Kwaliteit printen met Netwerk
mogelijkheden
Of het nu mono of kleur is, simpele tekst of
ingewikkelde grafieken, de DCP-310CN levert
heldere en scherpe prints met snelheden die
meer dan voldoen aan de industrie standaard.
Zijn werkelijke capaciteiten kunnen pas gezien
worden bij het printen van afbeeldingen uit een
digitale camera, waarbij het randenloos printen
resultaten van fotokwaliteit produceert. De
volledige netwerk mogelijkheid maakt het
mogelijk om te printen vanaf elke PC of laptop
die aan het netwerk gekoppeld is, om zo de
kosten van meerdere printers in uw huis of op
kantoor te reduceren.

- Tot 1.200 x 6.000 dpi resolutie

- Tot 20ppm in zwart/wit

- Tot 15 ppm in kleur

- Randenloos printen

- Standaard netwerk

DCP-310CN
� Kleurenprinter
� Kleurencopier
� Kleurenscanner
� PhotoCapture Centre™
� Geïntegreerde Netwerkkaart

Als de ruimte in uw huis of
op kantoor beperkt is, maar
u wel voortreffelijke
functionaliteit nodig heeft,
kijk dan niet verder dan de
eenvoudig te gebruiken
DCP-310CN van Brother.



PhotoCapture Centre™
Met het steeds populairder worden van
digitale fotografie biedt de DCP-310CN
alles wat u nodig heeft om van deze
nieuwe technologie te profiteren. De
mediasloten maken het mogelijk
geheugenkaarten te lezen zonder extra
kaartlezer en zonder de software op uw pc
te gebruiken om uw foto’s te bekijken. U
kunt een complete collectie afbeeldingen
bekijken alvorens u beslist welke
afbeeldingen u wilt printen, zo bespaart u
tijd en geld. U kunt ook bestanden
oproepen en bewaren via uw geheugen-
kaart, dit maakt het een extra en handig
data overdrachts hulpmiddel. 
De Netwerk mogelijkheid maakt het
mogelijk dat afbeeldingen opgeslagen en

opgeroepen kunnen worden vanaf elke op
het netwerk aangesloten computer.

De DCP310CN is compatibel met zes van
de populairste geheugenkaarten.

- CompactFlash™ - Memory Stick Pro™

- SmartMedia™ - Secure Digital™

- MemoryStick™ - xD Picture Card

Gescheiden inktcartridges
Alle Brother kleuren All-in-One producten
worden geleverd met gescheiden
inktcartridges. Anders als bij andere
multifunction producten hoeft u bij 
Brother alleen de cartridge die leeg is te
vervangen in plaats van de complete
cartridge. Nog een extra functie van
Brother die tijd en geld bespaart.

Capillair inkt systeem
Brother’s capillaire buizen toevoer systeem
brengt de inkt van de DCP-310CN direct
van de cartridges naar de printkop,
waardoor een veel lager profiel van de
machine mogelijk is. Dit resulteert in een
soepelere, stillere werking en veel
eenvoudiger te vervangen inktcartridges.

Gescheiden inktcartridges besparen u geld.



DCP-310CN

DCP-310CN

Macintosh®

OS 8.6
OS 9.x
OS 10.2.4 of hoger

COMPUTING BESTURINGS- PC PROCESSOR MINIMUM AANBEVOLEN Voor de Drivers Voor de Applicaties
SYSTEEM SYSTEEM (VERSIE) INTERFACE SNELHEID RAM RAM

98 (SE) USB Pentium® II 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB
ME   10/100 of gelijkwaardig 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB

2000 Professional  BASE-TX 64 MB 128 MB 90 MB 130 MB
XP 128MB 256 MB 150 MB 220 MB

OS 8.6 - OS 9.2  64 MB 80MB 200 MB

OS 10.2.4 or greater 128 MB 160 MB 80 MB 200 MB
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Microsoft Windows® 
98(SE)/ME
2000 Professional
XP

MINIMALE SYSTEEMEISEN BESCHIKBARE RUIMTE OP DE HARDDISK

Alle basismodellen
voldoen  

Alle basismodellen
voldoen  

* Deze functies zijn niet beschikbaar via het netwerk           
** te verbeteren tot 19200 x 19200 dpi met behulp van Brother Scanner Utility            Scanner TWAIN/ Scan Scan Scan Scan PhotoCapture Printer Brother Status Newsoft® ScanSoft®

Resolutie WIA naar naar naar naar Centre™ Driver Control Monitor Presto® PaperPort®

(Tot dpi) driver afbeelding E-mail OCR bestand Centre 2.0 Page Manager® 9.0SE

19200x19200 TWAIN � � � � � � � � �

19200x19200 TWAIN � � � � � � � � �

    1200x1200** WIA � � � � � � � � �

� �*
19200x19200 TWAIN � � �*
19200x19200 TWAIN � � � � � � � �

*

Technische Specificaties
Algemeen
Afdrukmethode Inkjet
Backlit LCD-scherm 2 regels van 16 tekens met back-light
Back-up voor klok Houdt de datum en tijd maximaal 1 uur vast
Geheugen capaciteit 16MB standaard 
Papierformaat A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen en

additionele formaten
Papiersoort Normaal, Inkjet, Glossy, Transparanten
Papiercapaciteit Standaard papierlade Tot 100 vel

Uitvoer capaciteit Tot 25 vel
Gelijktijdige werking (Printen / Kopiëren) (Printen / Scannen)

Kleurenprinter
Snelheid Tot 20ppm mono & 15ppm kleur
Resolutie Max. 1200 x 6000dpi geoptimaliseerd 
Randloos printen Randloos printen is beschikbaar voor

A4/LTR/A6/Fotokaart/Indexkaart en Briefkaart
Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan

te passen
Variabele druppelgrootte 3 groottes voor variabele puntgrootte met een minimum van

3pl voor verbeterde printkwaliteit

Kleurencopier
Snelheid Tot 17ppm mono & 11ppm kleur
Resolutie Tot 600 x 1200dpi
Meerdere kopieën Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%
N in 1 Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 A4 (alleen mono)
Poster Vergroot een afbeelding en print deze op 

3 x 3 A4 pagina’s

Kleurenscanner
Resolutie Optisch Max. 600 x 2400dpi

Geïnterpoleerd Max. 19200 x 19200dpi (met speciale XP tool)
Scansnelheid Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 6 seconden

(A4@ 100 x 100 dpi)
Grijsschaal 256 grijswaarden
Kleurdiepte Input / Output 36 / 24 bit
‘Scan’ toets Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / kaart

Interface(s)
USB USB 1.1 & 2.0 Full speed aansluiting
Standaard netwerk interface Voorzien van een 10/100Base-TX netwerk interface
Wireless Netwerk Optioneel NC-2200w Wireless USB Print/Scan Server beschikbaar
Slots voor geheugenkaart SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick,
Ondersteunde geheugen- Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card
kaarten

Consumables
Geleverd met standaard Zwart LC-900BK - 500 pagina’s

cartridges, pagina’s in snelle Cyaan LC-900C - 400 pagina’s

modus @5% dekking Magenta LC-900M - 400 pagina’s

Geel LC-900Y - 400 pagina’s

Afmetingen & Gewichten
Afmeting / Gewicht Met doos 500(b) x 200(d) x 450(h) mm / 7,0 kg

Maximale grootte 373(b) x 453(d) x 135(h) mm / 5,5 kg

PhotoCapture Centre
Ondersteunde media SmartMedia 3,3v 4MB - 128MB

Compact Flash Alleen type 1 - 4MB - 2GB
Memory Stick 16MB - 128MB (Duo met adapter)
Memory Stick Pro 256MB - 1gb
Secure Digital 16MB - 512MB (Mini SD met adapter)
xD Picture Card 16MB - 512MB

Verwijderbare Disk Drive Bewaren en terughalen Gebruik makend van alle bovenstaande geheugenkaarten
van bestanden

Media formaat Foto print JPEG
Scan naar kaart JPEG, pdf(kleur) / TIFF, PDF (mono)

Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan
te passen

Standaard Netwerk
Ingebouwd Netwerk 10/100Base-TX Ethernet
Netwerk functies Printen, scannen & PhotoCapture Centre(tm)
Netwerk PhotoCapture Bekijk de inhoud van een geheugenkaart via een LAN
Centre™ met behulp van een browser
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Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.


