DCP-750CW
Of u nu draadloos wilt printen, scannen of kopieren, u heeft de DCP-750CW aan uw
zijde, in uw privé- en werkomgeving.

Translations powered by
®

Kleurenprinter

Kleurenscanner

Kleuren copier

PhotoCapture Centreª

• Ingebouwd bedraad en draadloos netwerk
• Print tot 27ppm mono, 22ppm kleur
• Randloos printen tot 6,000dpi print resolutie met een
minimum inktdruppelgrootte van 1.5pl*

Draadloos

• Direct foto’s printen via camera met PictBridge of vanaf
geheugenkaart
• Vier inktpatronen met vervagingsbestendige inkt
• Eenvoudig bedieningspaneel met 2,5” kleuren LCD scherm

De DCP-750CW van
Brother
Deel draadloos printen,
scannen en kopiëren in hoge
kwaliteit.

Snel en perfect gedetailleerde kleurafdrukken
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Of u zakelijk of privé print, de DCP750CW is de ideale print oplossing. Van
simpele mono tekst documenten, tot
complexe kleuren presentaties, uw
prints worden snel en efficiënt
afgeleverd dankzij de indrukwekkende
print snelheden en hoge print resolutie.
Ook drukt de DCP-750CW randloos perfect glanzende
kleurenfoto's af.
■

Tot 27ppm mono en 22ppm kleur

■

Tot 1.200 x 6.000dpi resolutie

■

Randloos afdrukken

■

Tot 100 vel papiercapaciteit

Handig kleuren kopieëren, zonder computer
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Met de DCP-750CW kunt u uw eigen
professionele kwaliteit kleuren kopieën
maken zonder uw computer aan te
zetten. Het flatbed ontwerp maakt het
mogelijk dikke documenten, zoals
zware boeken en brochures
eenvoudig te kopiëren.
■

Tot 99 kopieën van elk orgineel

■

25% tot 400% verkleinen/vergroten

■

2 of 4 in 1 kopiëren en affichedruk

Hoge resolutie, eenvoudig scannen
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Met de recentste gebruikersvriendelijke
software meegeleverd, is scannen met
deze all-in-one snel en simpel. De
DCP-750CW biedt een grote reeks aan
kleurenscan functies. U kunt scannen
naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand
(o.a. PDF) of geheugenkaart. U kunt zelfs
de documenten scannen en vertalen door gebruik te maken van
de Brother scan software in samenwerking met SYSTRAN®
WebTranslator 5.0 software.
■

Tot (geïnterpoleerde) 19,200dpi scanresolutie

■

Tot 600 x 2,400dpi (optische) scan resolutie

■

Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand of geheugenkaart

■

Alle software meegeleverd zodat u het meeste uit de MFC-750CW
kan halen

Direct foto’s printen met professioneel resultaat
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De DCP-750CW laat u glanzende
foto’s printen zonder tussenkomst van
een computer. Het PhotoCapture
Centre™ laat u direct van uw
geheugenkaart printen en u kunt
beveiligd documenten van of naar uw
geheugenkaart sturen via elke
aangesloten computer. U kunt ook foto’s direct van uw camera
afdrukken via de PictBridge interface. Het 2,5 inch LCD scherm
laat uw foto’s zien voordat u er een print. Een ingebouwde
fotopapierlade, met tot 20 stuks 10x15 cm fotopapier, zorgt dat
u geen papier hoeft te verwisselen om in uw printbehoefte te
voorzien.
■

Compatibel met de meest gebruikte geheugenkaarten

■

Eenvoudige dataoverdracht van en naar uw PC of Mac

■

Fotopapierlade bevat tot 20 vel fotopapier

Flexibel netwerken thuis of op kantoor

Grote efficiency dankzij individuele inktpatronen

Bedraad en draadloos netwerk laten u alle functies van de DCP750CW delen met een netwerk van gebruikers. U kunt draadloos
verbinden vanuit elke kamer, thuis of op kantoor. Ontworpen voor
implementatie in het merendeel van de netwerken, met
industriestandaard snelheden en
protocol ondersteuning is de DCP750CW de professionele netwerk
oplossing.

Alle Brother kleuren inkjet multifunctionals komen met vier aparte
kleuren inktpatronen, zodat kleuren afzonderlijk kunnen worden
vervangen. Met brother’s orginele LC1000 inktpatronen met
vervagingsbestendige inkt en Brother BP61 glanzend papier geeft
de DCP-750CW de mogelijkheid te
printen met kleinere inktdruppeltjes (1,5
picoliter). Het resultaat is een hogere
printkwaliteit met beter contrast.

■

Ingebouwd Ethernet Netwerk (10/100
Base-TX)

■

Ingebouwd draadloos netwerk
(802.11b/g)

■

Toegang tot geheugenkaarten in
PhotoCapture Centre™ via netwerk

Draadloos

■

Minimum 1,5pl inkt druppel (i.c.m. met
Brother BP61 glanzend papier)

■

Vervagingsbestendige inkt

■

Zwarte inkt - LC1000BK

■

Cyaan inkt - LC1000C

■

Magenta inkt - LC1000M

■

Gele inkt - LC1000Y

DCP-750CW
Of u nu zakelijk of privé print, de DCP-750CW is de ideale all-in-one
oplossing. Met draadloos en bedraad netwerk ingebouwd kunt u de
DCP-750CW delen binnen uw gebruikersgroep. U kunt draadloos verbinden
vanuit elke kamer, thuis of op kantoor. Hoge print snelheden leveren mono
tekstdocumenten snel en efficiënt, terwijl complexe kleuren presentaties en
afbeeldingen in hoge kwaliteit worden geprint. Dit met een professioneel
resultaat en de mogelijkheid om randloos te printen.
Alle noodzakelijke scansoftware is bijgevoegd zodat u gebruik kunt maken
van allerlei functies, zoals scan naar: e-mail, OCR, afbeelding, file of
geheugenkaart. U kan ook een gescand document of webpagina’s vertalen
met de meegeleverde SYSTRAN® WebTranslator 5.0 software.
U heeft het gemak van een stand alone kopieerapparaat op uw bureau,
omdat u haarscherpe kopieën kan maken zonder tussenkomst van een
computer. Met zijn flatbed scanner is het geen probleem om dikke gebonden
documenten te verwerken.

populairste geheugenkaarten zodat u glanzende foto’s direct van uw
geheugenkaart of computer kunt afdrukken. U kunt documenten op uw
geheugenkaart bewaren of er vanaf verzenden van en naar iedere
aangesloten computer. Of, als u dat wilt, kunt u direct vanaf uw camera
printen doormiddel van de PictBridge interface, waarmee u simpel en direct
foto’s kan printen zonder uw computer aan te zetten. Het 2,5 inch LCDscherm geeft uw foto’s weer voordat u ze print. En de ingebouwde fotopapier
lade bevat tot 20 vel fotopapier (10x15cm). Zodat u eenvoudig tussen papier
formaten en soorten kunt wisselen.
Alle Brother kleuren inkjet multifunctionals maken gebruik van vier
verschillende kleureninktpatronen zodat de kleuren afzonderlijk en
gemakkelijk vervangen kunnen worden. Met brother’s orginele LC1000
inktpatronen met vervagingsbestendige inkt en Brother BP61 glanzend papier
geeft de DCP-750CW de mogelijkheid te printen met kleinere inktdruppeltjes
(1,5 picoliter). Het resultaat is een hogere printkwaliteit met beter contrast.

Het PhotoCapture Centre™ van de DCP-750CW is compatibel met de

Te c h n i s c h e s p e c i f i c a t i e s D C P - 7 5 0 C W
Algemeen
Engine
LCD Display
Geheugencapaciteit
Papierformaten
Papiersoorten
Papiercapaciteit

Gelijktijdige werking
Kleurenprinter
Snelheid
Resolutie
Opwarmingstijd
Randloos printen
Kleurverbetering
Minimum druppelgrootte
Kleurencopier
Snelheid
Resolutie
Meervoudig kopiëren
Vergroten / verkleinen ratio
N in 1
Poster
Kleurenscanner
Resolutie
Snelheid
Grijswaarde
Kleurdiepte
‘Scan’ knop
Interface(s)
USB
Netwerk
Draadloos
Slot voor geheugenkaarten
PictBridge

Consumables
Inkt cartridges
(pagina’s in normale modus
@ 5% dekking)

Inkjet
2,5 inch kleuren LCD Display
32MB
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, enveloppe e.d.
Normaal, inkjet, glanzend, transparant
Standaard papierlade: tot 100 vel
Foto papierlade: tot 20 vel
Uitvoer papier capaciteit: tot 50 vel
Voert meerdere functies tegelijkertijd uit

Brother Papier

Tot 27ppm mono & 22ppm kleur
Tot 1,200 x 6,000dpi geoptimaliseerd
0 seconden
Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, index kaart, postkaart
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
*1,5pl (i.c.m. Brother BP61 papier, zie consumables sectie)
Tot 20ppm mono & 18ppm 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 3 x 3 pagina’s A4 (alleen beschikbaar voor A4)
Optisch: Max. 600 x 2,400dpi
Geïnterpoleerd: Max. 19,200 x 19,200dpi
Van 4 seconden mono & van 6 seconden kleur (A4, 100x100dpi)
256 grijstinten
36bit intern
Scan naar E-mail, OCR, afbeelding, bestand of kaart
Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Afmetingen & gewichten
Met doos
Zonder doos
D i r e c t f o t o ’s p r i n t e n
PictBridge
PhotoCapture Centre™
Ondersteunde geheugenkaarten

Verwijderbare Disk Drive
Netwerk geheugenkaart drive
Media formaat
Software
Driver Software meegeleverd
Windows®
Macintosh®
SYSTRAN® WebTranslator 5.0

USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)
Geleverd met een ingebouwde 10/100 Base-TX netwerk interface
Geleverd met een ingebouwde 802.11b/g draadloze technologie
Zie Direct foto´s printen sectie voor geaccepteerde geheugenkaarten
Zie Direct foto´s printen sectie

Zwart: LC1000BK - tot 500 A4 pagina’s
Cyaan: LC1000C - tot 400 A4 pagina’s
Magenta: LC1000M - tot 400 A4 pagina’s
Geel: LC1000Y - tot 400 A4 pagina’s
BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20 vel
BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
BP60PA: A4 inkjet normaal papier, 250 vel

Gebruik

ELE
ORIGIN

470(w) x 225(d) x 451(h)mm / 9,7kg
398(w) x 360(d) x 150(h)mm / 7,3kg
Laat de gebruiker direct van een digitale camera met PictBridge
mogelijkheid printen
Compact Flash® (alleen type 1): 4MB - 2GB
Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo met Adapter)
Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB
MultiMediaCard™: 16MB - 1GB
Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD met Adapter)
xD-Picture Card™: 16MB - 512MB
xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB
xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB
Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Opslaan en bekijken van afbeeldingen via webbrowser
Foto print: JPEG
Scan naar geheugenkaart: JPEG, PDF (kleuren), TIFF, PDF (mono)
Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® SE met OCR
Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Scan en vertaal tekst documenten of web pagina’s zonder dat u
Microsoft® internet Explorer 6.0† (of hoger) hoeft af te sluiten, door
de Brother ControlCentre en Scan-to-OCR functionaliteit te
integreren met SYSTRAN® WebTranslator 5.0

† Microsoft® Internet Explorer 6.0 of recenter
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