
De Brother MFC-425CN
Een superieure reeks aan functies, inclusief
PhotoCapture Centre™. De MFC-425CN biedt u
kleuren printen, faxen, kopiëren en scannen met
geïntegreerde netwerk functionaliteit.
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Brother MFC-425CN 

De MFC-425CN biedt hoge kwaliteit
kleurenprinten, faxen, kopiëren en
scannen met standaard geïntegreerde
netwerk functionaliteit. Een goed
ontworpen bedieningspaneel en een LCD
display van 2 regels, die u door alle
functies helpen, zorgen voor een
eenvoudige bediening. Deze All-in-One
machine is voorzien van de nieuwste fax
technologie, hierdoor kunt u zowel in
kleur als mono faxen verzenden en
ontvangen van en naar andere compa-
tibele machines. Volledige netwerk

functionaliteit zorgt ervoor dat docu-
menten gefaxt kunnen worden vanaf
elke op het netwerk aangesloten PC of
laptop. Door de aanwezigheid van zowel
een Automatische Document Toevoer als
een flatbed kunt u faxen, scannen en
kopiëren vanaf een grote verscheiden-
heid aan originelen. Door het meele-
veren van alle benodigde software heeft
u direct toegang tot een grote reeks aan
kleurenscan functies en complete veelzij-
digheid voor alle gebruikers van het
netwerk . U kunt zelfs documenten

scannen en vertalen door gebruik te
maken van de Brother scan software in
samenwerking met SYSTRAN® Web-
Translator 5.0 software. Het PhotoCap-
ture Centre™ is compatibel met de
meest gebruikte geheugenkaarten en
maakt het mogelijk om direct vanaf uw
PC of geheugenkaart hoge kwaliteit,
levensechte foto’s te printen. De geheu-
genkaart wordt gezien als een extra
drive op uw PC of Mac waardoor, vanaf
elke op het netwerk aangesloten com-
puter, veilig en snel foto’s en documen-

ten van en naar de geheugenkaart
kunnen worden verzonden. Alle Brother
Multi Function producten worden
geleverd met volledig gevulde geschei-
den kleuren inkt cartridges, zodat de
kleuren afzonderlijk vervangen 
kunnen worden.

�Print tot 20ppm mono en 15ppm kleur
�Randenloos printen
�Tot 10 vel Automatische Document Toevoer (ADF)
�Kleurenfaxen met tot 20 directkiesnummers
�Scan & Vertaal

�Netwerkklaar
�Tot 6.000dpi Print resolutie††

�Tot 100 vel papiercapaciteit
�16MB geheugen
�PhotoCapture Centre™, compatibel

met de meest gebruikte geheugenkaarten

Technische Specificaties MFC-425CN

Scansnelheid Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 6 seconden(A4@ 100 x
100dpi)

Grijssschaal 256 grijswaarden
Kleurdiepte 36 bit intern
‘Scan’ toets Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand / kaart

Ondersteund: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Interface(s)
USB 2.0 Full speed aansluiting
Netwerk Interface Voorzien van een ingebouwde 10/100Base-TX netwerk interface
Externe TAD aansluiting Voor het aansluiten van een extern telefoontoestel of

faxapparaat
Geheugenkaart drive Zie onder voor ondersteunde geheugenkaarten
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 225(d) x 450(h) mm / 8,6kg

Maximale grootte 373(b) x 347(d) x 165(h) mm / 6,0kg
PhotoCapture Centre
Ondersteunde geheugen- SmartMedia®, Compact Flash®1, Memory Stick®, 
kaarten Memory Stick Pro®, Secure Digital™, xD Picture Card™, xD

Picture Card™ type M, MultiMedia Card™
Verwijderbare Disk Drive Bewaren en terughalen van bestanden gebruikmakend van alle

bovenstaande geheugenkaarten
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
Netwerk (Netwerk Printen, Scannen en PhotoCapture Centre™)
Netwerkklaar 10/100Base-TX Ethernet

Bekijk en bewaar geheugenkaart afbeeldingen over een LAN
gebruikmakend van een Web browser

Software
Driver Software voor Brother MFL Pro Suite
Windows® en Mac® Brother ControlCentre2
bijgesloten Windows®

ScanSoft® Paperport® 9.0SE
OmniPage® OCR
Macintosh®

NewSoft® Presto!® PageManager®

SYSTRAN WebTranslator 5.0 Scan en vertaal text documenten en web paginas 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

Exclusief Mediakaarten en Camera
Vertaal technologie van SYSTRAN® Vertaal software. ©2005 SYSTRAN Group
Alle rechten voorbehouden.

Translations powered by

Translations powered by

Contact:

Voor meer informatie betreffende Systeem vereisten, http://solutions.brother.com

Algemeen
Afdrukmethode Inkjet
LCD-scherm 2 regels van 16 tekens met Back Light
Verlichte functie toetsen Fax, Copy, Scan en PhotoCapture Centre™
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
Automatische Document Tot 10 vel
Toevoer
Gelijktijdige werking (Printen / Kopiëren) (Printen / Scannen) (Printen / Fax) (Kopiëren / Fax)
Kleurenprinter
Snelheid Tot 20ppm mono & 15ppm kleur
Resolutie Max. 1200 x 6000dpi geoptimaliseerd 
Randenloos printen Randenloos 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
Kleurenfax
Modem 14.4kbps - verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Directkiesnummers 20 locaties voor het opslaan van veel gebruikte nummers
Groepsnummers Maximaal 6 groepen
Superfijn Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters en

lijntekeningen
Grijsschaal 256 grijswaarden
Verzendgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T Test kaart Nr.1)
Ontvangstgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T Test kaart Nr.1)
Groepsverzenden Dezelfde fax naar maximaal 70 locaties verzenden
Fax doorzenden Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar een vooraf

geprogrammeerd nummer
Toegang op afstand De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een toets telefoon

toegang krijgen tot de fax
Ophalen op afstand De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere faxmachine die

gebruik maakt van toonkiezen
Dual Access Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax ontvangen
Kleurencopier
Snelheid Tot 17ppm mono & 11ppm kleur
Resolutie Tot 600 x 1200dpi (kleur) 1200 x 1200dpi (mono)
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)


