MFC-255CW

Compacte all-in-one kleuren
inkjetprinter met fax en draadloze
netwerkaansluiting
Met de snelle en compacte all-in-one MFC-255CW
kunt u printen, kopiëren, scannen en faxen. Deel
de machine veilig met andere gebruikers via uw
bestaande draadloos netwerk.
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-U
 itstekende afdrukkwaliteit met een resolutie van 6000 x 1200
dpi en een minimale druppelgrootte van 1,5 picoliter (pl)
-P
 rintsnelheid tot 30 pagina’s per minuut in zwart-wit en 25
pagina’s per minuut in kleur
-D
 eel functionaliteiten met meerdere gebruikers door de
MFC-255CW eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande
draadloze netwerk
-H
 andig en snel foto’s printen direct vanaf een geheugenkaart
-V
 oordelig in gebruik dankzij vier individuele
inktcartridges met vervagingbestendige inkt

MFC-255CW Compacte all-in-one kleureninkjetprinter met fax en draadloze netwerkaansluiting
De MFC-255CW is een compacte en gebruiksvriendelijke all-in-one kleureninkjetprinter
met vele mogelijkheden. Vanwege het ruimtebesparende ontwerp is de machine bij
uitstek geschikt voor uw thuiskantoor.

De meegeleverde Paperport software geeft u de mogelijkheid om digitale bestanden
elektronisch te beheren, waardoor de overzichtelijkheid toeneemt en u minder papierwerk
hoeft te bewaren.

Of u nu tekst, kleurendocumenten of foto’s wilt afdrukken, de MFC-255CW biedt altijd een
uitstekende afdrukkwaliteit tot 6000 dpi en een minimale druppelgrootte van 1,5 pl.

De MFC-255CW voldoet aan 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.

Deel alle functionaliteiten met meerdere gebruikers door de machine veilig aan te sluiten op
uw bestaande draadloos netwerk waardoor rommelige kabels geen probleem meer zijn.
Via het LCD scherm selecteert u eenvoudig en met een druk op de knop een van de vele
functies zoals scan naar e-mail of scan naar OCR. Om tijd te besparen kunt u ook direct
printen van, of scannen naar diverse geheugenkaarten.
Scan of kopieer zowel losse als gebonden documenten met de ingebouwde
flatbedscanner.

Alle Brother all-in-one inkjetprinters gebruiken individuele kleurencartridges. Dit betekent
dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem waarmee
u inktverspilling tegengaat, het milieu ontlast en bovendien geld bespaart.
Voor de beste afdrukkwaliteit en 100 jaar vervagingbestendigheid*, raden wij u aan om
gebruik te maken van de originele Brother LC-980 inktcartridges, in combinatie met
Brother BP71 Premium plus fotopapier.
* in een foto album

MFC-255CW Technische specificaties
Algemeen

Papier

Technologie
Geheugen
Interfaces
Netwerk

Inkjet
32 MB
Full Speed USB 2.0 / Mediakaarten
Draadloos LAN IEEE802.11b/g
(infrastructuur mode/adhoc mode)
Protocollen
TCP/IP (IPv4)
Draadloze setup	Secure Easy Setup™, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS),
AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Draadloze beveiliging
WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Display
1 regel x 16 karakters LCD

Kleurenprinter
Snelheid
Tot 30 ppm zwart-wit en 25 ppm kleur
Resolutie
Tot 6000 x 1200 ( verticaal x horizontaal )
Randloos printen
A4, LTR, A6, foto 10 x 15 cm, index card, briefkaart
Kleurverbetering
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimale druppelgrootte
1,5 pl (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)

Kleurenfax
Modem
Kleuren
Data compressie
Automatisch herkiezen
Snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax / tel switch
Superfijn
Grijsschaal
Verzendgeheugen
Papierloos ontvangst
Verzendlocaties
Automatisch verkleinen
Foutcorrectie modus (ECM)
Dual Access
PC-FAX*

Direct foto’s printen
Media card centre
Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo met adapter) 		
(ondersteunde kaarten) 	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
Media card drive 	 Bewaren & ophalen van bestanden van de bovenstaande kaarten
Beeldformaat 	Foto print: JPEG
Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (zwart-wit)

Software
14.4 kbps
ITU.T-30E kleurfax protocol naar een andere geschikte fax machine
MH, MR, MMR (zwart-wit), JPEG (kleur)
Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
40 locaties voor snelkiesnummers
Tot 6 groepen
Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Voor het verzenden van zeer gedetailleerde documenten
256 grijstinten
Tot 170 pagina’s (ITU-T Test kaart nr.1)
Tot 170 pagina’s (ITU-T Test kaart nr.1)		
Verzend eenzelfde fax naar 90 locaties
Een document dat langer is dan 297 mm automatisch aanpassen aan A4 formaat
Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en		
verzendt de pagina’s zo nodig opnieuw. Beide apparaten dienen wel over de ECM		
te beschikken
Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er genoeg		
geheugenruimte is (alleen zwart-wit)
Verzenden van faxen vanaf uw PC (telefoonlijn vereist)

Kleurencopier
Snelheid
Resolutie
Meervoudig kopiëren
Vergroten / verkleinen
Meerdere pag. afdrukken
Poster printen

Papierinvoer
100 vel papierlade
Papieruitvoer
50 vel
Papierformaten	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, index card,
briefkaart, enveloppe en aangepaste formaten
Papiersoorten
Standaard, inkjet, glossy, transparant
papiergewicht
64 – 220 g/m2 (tot 260 g/m2 met Brother BP71 papier)

Tot 20 ppm zwart-wit en 18 ppm kleur
Tot 600 x 1200 dpi (kleur), 1200 x 1200 dpi (zwart-wit)
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)

Kleurenscanner
Resolutie

Optisch: Tot 1200 x 2400 dpi
Geïnterpoleerd: Tot 19200 x 19200 dpi
Scansnelheid
Vanaf 3,44 seconden zwart-wit en vanaf 4,83 seconden kleur 			
(A4 formaat, 100 x 100 dpi)
Grijswaarde
256 grijstinten
Kleurdiepte
36/24 input/output
‘Scannen naar’ toets	Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand of geheugenkaarten
Ondersteuneunt: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG.
* Ontvangst alleen mogelijk in Windows®

Meegeleverde software

Brother MFL-Pro Suite

Windows®	Brother ControlCentre 3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR
Macintosh®	Brother ControlCentre 2, NewSoft® Presto!® Page Manager 7
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.
Ondersteunde besturingsWindows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Professional
systemen	(32 & 64 bit editie) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional SP4)
Mac OS X 10.3.9 of recenter

Verbruiksartikelen
Standaard cartridges

LC980BK zwart - capaciteit ongeveer 300** A4 pagina’s 		
LC980C cyaan - capaciteit ongeveer 260** A4 pagina’s		
LC980M magenta - capaciteit ongeveer 260** A4 pagina’s 			
LC980Y geel
- capaciteit ongeveer 260** A4 pagina’s

Brother papier

BP71GA4: A4 glossy fotopapier 20 vel 				
E
ORIGINEL
BP71GP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel			
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel 				
BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel

Gebruik

Afmeting en gewicht
Met verpakking
Zonder verpakking

465(B) x 225(D) x 460(H) mm / 10,2 kg
390(B) x 365(D) x 150(H) mm / 7,3 kg

Overig
Stroomverbruik

Geluidsniveau

In gebruik - 22 W
Gereed
- 4,5 W					
Slaapstand - 3 W
Stand-by - 0,75 W
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.

