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Printen, kopiëren en scannen zijn
niet de enige talenten van deze
compacte machine. Met hetzelfde
gemak werkt u via een veilig,
gebruiksvriendelijk draadloos of
bedraad netwerk.

Draadloos Netwerk Kleuren Inkjet All-in-One
Printer met 3,3 inch kleurenscherm

• Hoge printkwaliteit met een
verbluffende 6.000 dpi resolutie en
minimale inktdruppelgrootte van maar
1,5 picoliter

• Veilig en eenvoudig op te zetten
draadloos en bedraad netwerkconnectie

• Printsnelheid tot 33ppm mono en
27ppm kleur

• Gebruiksvriendelijk door het 3,3 inch
kleuren LCD scherm

• Print snel en eenvoudig foto’s direct
vanaf uw camera via PictBridge, of via
het Media Card Centre

• 4 gescheiden kleuren inktcartridges
met vervagingbestendige inkt

DCP-585CW Draadloos Netwerk Kleuren Inkjet All-in-One Printer met 3,3 inch kleurenscherm
Printen, kopiëren en scannen zijn niet de enige talenten van
deze compacte machine. Met hetzelfde gemak werkt u via
een veilig, gebruiksvriendelijk draadloos of bedraad netwerk.

Via het 3,3 inch LCD scherm heeft u direct toegang tot het gebruiksvriendelijk
menu voor het kopiëren, scannen en bewerken van foto’s zonder tussenkomst
van uw PC. Zo bespaart u tijd! Daarnaast kunt u direct printen vanaf, of scannen
naar een USB flash geheugenstick.

Met de DCP-585CW heeft u een complete oplossing in een stijlvolle en
compacte vorm. Bespaar ruimte en verbeter uw werkstroom door gebruik te
maken van één machine in plaats van van drie verschillende apparaten.

Met de DCP-585CW is randloos foto’s printen ook snel en eenvoudig. U print direct
vanaf uw digitale camera door gebruik te maken van de PictBridge functie of direct
vanaf diverse geheugenkaarten. Met de aparte lade voor fotopapier wisselt u snel en
simpel van papiersoort.

Deel de DCP-585CW met meerdere gebruikers door middel van het ingebouwde
draadloze netwerkconnectie, waardoor rommelige kabels geen probleem meer
zijn. De draadloze netwerkfunctie is zeer eenvoudig en veilig in te stellen dankzij
de Secure Easy Setup (SES) software. U heeft echter ook de optie om de
machine via een bekabeld netwerk aan te sluiten.
Creëer moeiteloos professioneel uitziende kleurendocumenten en foto’s. Met
een verbluffende resolutie van 6.000 dpi en een minimale inktdruppelgrootte van
maar 1,5 picoliter bent u elke afdruk verzekerd van de hoogste kwaliteit foto’s en
kleurrijke documenten.

Dankzij de meegeleverde FaceFilter software zien uw foto’s er fantastisch uit.
Deze software wordt gratis meegeleverd met uw machine en biedt u de
mogelijkheid om huidtinten aan te passen en oneffenheden en rode ogen te
bewerken.
Alle Brother kleuren all-in-one’s worden geleverd met gescheiden kleuren
cartridges, zodat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen. Uiteindelijk
zult u hierdoor veel geld besparen. Voor maximale afdrukkwaliteit adviseren wij
om de originele Brother LC-1100 vervagingbestendige kleuren cartridges te
gebruiken in combinatie met het Brother BP71 Premium Plus fotopapier.

DCP-585CW Technische specificaties
Algemeen
Engine
Intern geheugen
Interfaces
Netwerk
Protocol
Draadloos setup
Draadloos beveiliging
Display

Direct foto’s printen
Inkjet
40MB
High speed USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / Geheugenkaarten
10/100 Base-TX, Draadloos LAN IEEE802.11b/g (Infrastructuur Mode/Adhoc Mode)
TCP/IP (IPv4)
Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch
Secure System™ (AOSS)
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Breed 3,3 inch kleuren LCD

PictBridge
USB Direct Interface
PhotoCapture Centre™
(Geaccepteerde geheugenkaarten)

Geheugenkaart drive
Netwerk geheugenkaart drive
Media formaat

Kleurenprinter
Snelheid
Resolutie
Randloos printen
Kleurverbetering
Minimum druppelgrootte
Direct foto’s printen

Tot 33ppm mono & 27ppm kleur
Tot 6.000 x 1.200 (verticaal x horizontaal)
Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
*1,5pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie)
Print foto’s direct vanaf een USB flash geheugenstick en geheugenkaarten
(Zie Direct foto’s printen sectie)

Snelheid
Resolutie
Meervoudig kopiëren
Vergroten / verkleinen ratio
N in 1
Poster

Tot 22ppm mono & 20ppm kleur
Tot 600 x 1.200dpi (kleur), 1.200 x 1.200dpi (mono)
Tot 99 kopieën van elk origineel
25% - 400% in stappen van 1%
Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 vel A4
Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina’s A4 (alleen beschikbaar voor A4)

Kleurenscanner
Resolutie
Scansnelheid
Grijswaarde
Kleurdiepte
‘Scan’ knop

Papieruitvoer
Papierformaten
Media soorten

Meegeleverde software
Windows®
Macintosh®
Reallusion FaceFilter Software

100 vel papierlade
20 vel fotopapierlade
50 vel
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en
aangepaste formaten
Standaard, inkjet, glossy, transparant

Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR
Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Een eenvoudig te gebruiken foto bewerkingsprogramma waarmee u foto’s kunt
verfijnen zodat u perfecte, professionele foto’s kunt afdrukken met of zonder rand
Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP
Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 of hoger

Verbruiksartikelen
Standaard cartridges
Brother Papier

Optisch: Tot 1.200 x 2.400dpi
Geïnterpoleerd: Tot 19.200 x 19.200dpi
Vanaf 4 seconden mono & vanaf 6 seconden kleur (A4 formaat, 100 x 100dpi)
256 grijstinten
36bit intern
Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/bestand/USB flash geheugenstick of
geheugenkaarten
Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB flash geheugenstick ondersteunt
PDF mono & kleur, JPEG, TIFF).

Papier
Papierinvoer

Software

Ondersteunde besturingssystemen

Kleurencopier

Direct printen vanaf een digitale camera met PictBridge
Direct printen vanaf een USB flash geheugenstick
Compact Flash: 4MB-8GB (enkel Type1, Type2 & Microdrive niet mogelijk)
Memory Stick: 16MB-128MB (Duo met Adapter)
Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: JA zonder gebruik van MG functie)
Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD met Adapter)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB
xD Picture Card: 16-512MB
xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB
Bewaren en ophalen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Bewaren en ophalen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten over het netwerk
Foto print: JPEG
Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (mono)

Zwart: LC-1100BK – Ongeveer 450* A4 pagina’s
Cyaan / magenta / geel: LC-1100C/M/Y – Ongeveer 325* A4 pagina’s
BP71GA4: A4 glossy foto papier, 20 vel
BP71GP20: 10x15cm glossy foto papier, 20 vel
BP71GP50: 10x15cm glossy foto papier, 50 vel
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel

Afmeting & gewicht
Met doos
Zonder doos

470(B) x 225(D) x 460(H) mm / 9,8kg
390(B) x 375(D) x 180(H) mm / 7,2kg

Overig
Stroomverbruik

In gebruik - 23W
Standby - 6W
Spaarstand - 4W

Geluidsniveau

50dBA (Maximum)
* 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.

