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Uitmuntende print prestaties

Laser Fax

Digitaal kopiëren

Kleurenscannen

Brother MFC-7420
De Superieure oplossing voor elke thuis-kantoor
omgeving die een opmerkelijke reeks aan
functies en meerwaarde biedt.
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Printen, Faxen, Kopiëren, Kleurenscannen
Printsnelheid van maximaal 20ppm
HQ1200 resolutie (2.400 x 600 dpi)
14.400bps G3 Fax Modem
ScanSoft® Paperport® en OmniPage®
OCR software voor Windows®
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Presto!® PageManager® voor Macintosh®
8 directkies- en 200 snelkiesnummers
16MB geheugen
Full Speed USB 2.0 + IEEE 1284
Parallelle interface
Automatische Document invoer van
maximaal 35 pagina’s

Stijlvol compact ontwerp

Professioneel printen

Handige functies

Fax, kopieer en kleurenscannen

Als ruimte beperkt is, dan is dit de
perfecte oplossing. Zoveel functies in
één compacte machine. De MFC-7420
ziet er goed uit, neemt weinig ruimte
in beslag en biedt een enorme
toegevoegde waarde.

Kleine kantoren eisen professionele
resultaten en dat is precies wat de
Brother MFC-7420 biedt. Voortreffelijke
kwaliteit en een snelheid van maximaal
20ppm betekent dat u niet hoeft te
wachten op de te printen documenten.

Met zowel een Automatische Document
invoer als een Flatbed gaat het kopiëren,
scannen en faxen van verschillende
soorten documenten snel en eenvoudig.

Niet alleen printen, deze machine faxt,
kopieert en scant, en voldoet zo aan al
uw zakelijke wensen. De eenvoudig te
gebruiken software zorgt ervoor dat alle
functies resultaten van hoge kwaliteit
hebben.

Technische Specificaties MFC-7420
Algemeen
Engine
LCD Display
Geheugencapaciteit
Papierformaten
Papiersoorten
Papier capaciteit
Automatische Document
toevoer (ADF)
Gelijktijdige werking
Printer
Snelheid
Resolutie
Eerste pagina
Standaard Printtaal
Printer driver
Copier
Snelheid
Resolutie
Meervoudig kopiëren
Vergroten/Verkleinen
N op 1
Poster printen
Kleuren scanner
Resolutie
Grijsschaal
Kleurdiepte
Fax
Modem
Data compressie

Automatisch herkiezen

Invoer / uitvoer

Monochroom Laser
2 regels van 16 tekens
16MB
A4, LTR, B5, B6, EXE, A5, A6
Normaal, Kringloop papier, Transparanten,
Briefpapier, Etiketten
Tot 250 vel / tot 100 vel
Tot 35 vel
(Print/Copy) (Print/Scan) (Copy/Fax) (Print/Fax)
Tot 20 ppm
HQ1200 (2.400 x 600dpi)
Minder dan 10 seconden
Windows® GDI
Windows® 98/98SE/Me/2000/WinNT® 4.0WS/XP
Mac®OS 9.1-9.2/Mac®OS X 10.2.4 of hoger

Automatisch herkiezen indien de
ontvangende fax in bezet is
8 / 200 voorgeprogrammeerde nummers
tot 6 groepen
kwalitatief hoogwaardige verzending/ontvangst
64 niveaus voor mono
Tot 400 pagina’s (ITU -T Test kaartnummer 1,
standaard resolutie, MMR)
Verstuur dezelfde fax naar maximaal
258 verschillende bestemmingen
Verkleint een ontvangen fax automatisch
zodat deze op een A4-tje past
Indien beide machines gebruik maken van
ECM worden fouten tijdens het verzenden
opgemerkt waarbij de lijnen met fouten
opnieuw worden verzonden
Stuurt een in het geheugen ontvangen
faxbericht door naar een ander
voorgeprogrammeerd faxnummer
Hiermee kan de gebruiker met behulp van
een toonkies telefoon toegang tot de
faxmachine krijgen
Verzend en ontvang faxen vanaf uw PC
Een fax ter verzending scannen terwijl u een
fax ontvangt

Directkies / snelkies nummers
Groepskiezen
Superfijn
Grijsschaal
Ontvangst in het geheugen
Groepsverzending
Automatische Verkleining
ECM (Foutcorrectie Modus)

Fax doorzenden
Bediening op afstand

Tot 20 ppm
Tot 600 x 300 dpi
Produceer tot 99 kopieën van ieder origineel
25% - 400% in stappen van 1%
Verklein 2 of 4 pagina’s A4 tot 1 enkel vel
Vergroot een afbeelding en print deze op 3 x 3 A4
Optisch
Geïnterpoleerd

Max 600 x 2.400 dpi
Max 9.600 x 9.600 dpi
256 grijswaarden
24 bit intern / extern verwerkende
kleurenscanner

PC-Fax
Dual Access
Interface(s)
USB
Parallel
Consumables

Afmetingen & gewichten
Afmeting / gewicht

14.400bps - verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Mono: MH / MR / MMR

USB 2.0 Full Speed connectie
IEEE1284 parallelle poort
Toner
Drum

TN-2000 - ong. 2.500 A4@5% dekking
DR-2000 - ong. 12.000 A4 (1 pagina / job)

Met doos
Zonder doos

550(b) x 495(d) x 500(h) mm / 14,5kg
432(w) x 395(d) x 294(h) mm / 9,45kg

Contact:

05.05.02.287.54321

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

