
DCP-J132W 

WELKOM BIJ  PRINT 3.0

BROTHER DCP-J132W 
Printen opnieuw gedefinieerd.
Welkom bij het nieuwe printen.



1 ISO/IEC 24734 voor printen. ISO/IEC 29183 voor kopiëren. 2 Cartridge inhoud wordt berekend in overeenstemming met ISO/IEC 24711  3 Voor het gebruik van de web- en clouddiensten en de diverse Brother apps, is 
een netwerkverbinding vereist   4  Raadpleeg www.brother.nl/iprintscan voor de meest recente ondersteuning   5 Raadpleeg www.brother.nl/connect voor de meest recente ondersteuning.      
               
Het Mac en het Mac logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Het gebruik van deze handelsmerken is onderworpen aan de rechten van Google. 

De DCP-J132W biedt diverse aansluitingsmogelijkheden en vele geavanceerde functies in een compacte machine. Maak rechtstreeks 
verbinding met uw draadloze netwerk en deel functies via Wi-Fi met meerdere gebruikers. 

Tevens beschikt dit model over een reeks mogelijkheden die het gebruiksgemak sterk verbeteren, zoals snel en eenvoudig losse of gebonden 
documenten kopiëren of scannen via de glasplaat. U kunt eenvoudig door het bedieningsmenu navigeren om toegang te krijgen tot de 
diverse functies. 

Met Print 3.0 kunt u printen waar u maar wilt. Rechtstreeks mobiel printen vanaf, en scannen naar uw smartphone of tablet met de Brother 
iPrint&Scan app of direct afdrukken via Apple AirPrint. Ook printen vanaf een andere locatie behoort tot de mogelijkheden via Google Cloud 
PrintTM. 

U kunt de printkosten verlagen door gebruik te maken van de hoge capaciteit inktcartridges. Alle Brother all-in-one inkjetprinters gebruiken 
individuele cartridges. Dit betekent dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem waardoor u minder afval 
creëert, het milieu ontlast en geld bespaart. De DCP-J132W voldoet aan de ENERGY STAR en de Duitse ‘Der Blaue Engel’ certificering. Deze 
milieukeurmerken staan voor laag energieverbruik, lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp. 

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

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.

Algemeen

Kleurenprinter

Kleurencopier

Kleurenscanner

Papier

Geheugen 64 MB
Interface Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n (WLAN)
Mobiele verbinding  iPrint&Scan app4 , AirPrint, Google Cloud Print™
Display LCD scherm van 1 regel     

Maximale printsnelheid Tot 27 ppm in zwart-wit en 10 ppm in kleur
Printsnelheid (ISO1) Tot 11 ipm in zwart-wit en 6 ipm in kleur   
Printresolutie Tot 6000 x 1200 (verticaal x horizontaal)
Randloos printen Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10 x15 cm, Index kaart, foto-L en foto-2L
Minimale druppelgrootte 1,5 pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen)

Kopieersnelheid (ISO1) Tot 4,4 ipm in zwart-wit en 2,7 ipm in kleur
Kopieerresolutie Tot 1200 dpi (kleur en zwart-wit)
Meervoudig kopiëren Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%
Overige functies N-in1, poster printen

Scanresolutie Optisch: tot 1200 x 2400 dpi
 Geïnterpoleerd: tot 19200 dpi
Scansnelheid Vanaf 3,37 seconden zwart-wit en 4,27 seconden in kleur op 100 dpi
Bestandsformaten JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG     
Scannen naar E-mail / afbeelding / bestand 

Papierinvoer 100 vel standaard papierlade tot A4 
Papieruitvoer 50 vel
Papierformaten A4, LTR, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, indexkaart, foto-L, foto-2L, C5,  
 Com-10, DL enveloppe, monarch
Papiersoorten Standaard, inkjet, glossy en transparant

Meegeleverde software Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother ControlCentre4     
Macintosh Brother ControlCentre2
Windows® besturingssystemen   Windows® 8 (32bit (x86) en 64bit (x64) edities),    
 Windows® 7 (32bit (x86) en 64bit (x64) edities), 
 Windows Vista® (32bit (x86) & 64bit (x64) edities), 
 Windows® XP Professional (32bit (x86) en 64bit (x64) edities), 
 Windows® XP Home,  
 Windows Server® 2003 en 2008 (32bit (x86) en 64bit (x64) edities), 
 Windows Server® 2008 R2 (64bit (x64) edities),
Macintosh besturingssystemen Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x    
       
 Raadpleeg www.brother.nl/bsc voor    
 de meest recente ondersteuning

Capaciteit cartridges Zwart / cyaan / magenta / geel: LC121 BK/C/M/Y - circa 300 A4 pagina’s 
2

Hoge capaciteit cartridges Zwart / cyaan / magenta / geel: LC123 BK/C/M/Y - circa 600 A4 pagina’s 
2  

Brother papier BP71GA4: A4 glossy fotopapier, 20 vel
 BP71GP: 10x15cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel
 BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
 BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel

Met verpakking BxHxD: 47,8 x 45,6 x 22,9 cm / 8,4 kg
Zonder verpakking BxHxD: 41 x 16,1 x 37,4 cm / 6,9 kg

DCP-J132W Technische specificaties

Software

Verbruiksartikelen

Afmeting en gewicht

Overige

Stroomverbruik In werking - 16 W
 Gereed - 2,5 W
 Slaapstand - 0,7 W
 Stroomuitschakelstand - 0,2 W
Geluidsniveau (in werking) 50 dBA (gemiddeld)

Smartphone App 

iPrint&Scan 
www.brother.eu/apps

Gebruik
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