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MFC-7440N

Compacte Multifunctionele Netwerk
Mono Laser Printer met Fax
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De stijlvolle MFC-7440N geeft uw hele
bedrijfsnetwerk toegang tot print, fax, kopie
en scan functionaliteit. Een compacte
oplossing voor een aantrekkelijke prijs.
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Print, fax, kopieer en scan
Netwerkklaar
Tot 22ppm print- & kopieersnelheid
Tot 35 vel automatische document
invoer (ADF)
HQ1200 dpi print resolutie
Gescheiden toner & drum

MFC-7440N
I

Mono printen, faxen & kopiëren

I

Kleurenscanner

I

Netwerkklaar

I

Tot 22ppm print & kopieersnelheid

I

Tot 250 vel papiercapaciteit

I

Tot 35 vel automatische
document toevoer (ADF)

I

HQ1200 dpi print resolutie

I

Gescheiden toner & drum

I

Full speed USB 2.0 connectiviteit

I

32MB geheugen

I

14,400bps G3 fax modem

I

8 direct-, 200 snelkiesnummers

I

I

KOPIE

ScanSoft® Paperport® 11 SE
met OCR voor Windows®
Newsoft® Presto!®
PageManager7 voor Macintosh®

De MFC-7440N heeft
standaard alle functies
die aan uw groeiende
eisen tegemoet
komen.
Fax, kopieer of scan uw ingebonden documenten.

NETWERK
KLAAR

Extra eigenschappen
Scan in kleur
De MFC-7440N is een mono laserprinter, maar geeft u ook de
mogelijkheid om kleur te scannen. Dit gaat heel eenvoudig
met de volgende opties:
Scan naar bestand: Bespaar tijd en laat uw documenten op
een vooraf bepaalde plaats opslaan. Dit kan in verschillende
bestandsformaten, o.a. jpeg, pdf en gif.
Scan naar e-mail: Scan uw documenten naar uw standaard email programma, om daar als bijlage verzonden te worden.
Scan naar OCR (Optical Character Recognition): Scan
papieren documenten en laat deze automatisch omzetten naar
bewerkbare tekst die u kunt wijzigen in uw
tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft® Word.
Scan naar afbeelding: Scan afbeeldingen direct naar uw
beeldbewerking of fotoprogramma, klaar om door u bewerkt,
geprint en opgeslagen te worden.
Scan naar FTP: Zet uw gescande documenten en
afbeeldingen direct op een FTP server.
Verdere software-eigenschappen
De MFC-7440N heeft nog veel andere handige software
mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om pagina’s te
vergroten of verkleinen.
Poster printen: Als het nodig is tovert u moeiteloos een enkele
A4 om in een poster van 2, 4, 9, 16 of 25 keer dat formaat.
N in 1: Met deze functie kunt u 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s
verkleinen naar een enkele A4.
Speciale kopieerfuncties
Naast het bovenstaande kunt u ook profiteren van deze
speciale kopieerfuncties.
Verkleinen/vergroten: Verklein en vergroot documenten, van 25%
tot 400% met stappen van 1%.

een document met meerdere pagina’s, dan kunt u via deze
functie de pagina’s automatisch in de goede volgorde laten
sorteren.
Fax mogelijkheden
De MFC-7440N heeft alle functies die faxen makkelijk maakt.
Snelkiesnummers: Voor uw gemak kunt u tot 200
snelkiesnummers instellen en opslaan via het numerieke
toetsenbord.
Directkiesnummers: 8 van uw meest gebruikte faxnummers
kunnen worden opgeslagen onder een directkiesknop, zodat u
met één druk op de knop het juiste faxnummer kunt kiezen.
PC–Fax: Met de PC-Fax functie kunt u documenten vanaf uw
PC direct faxen vanuit uw tekstverwerkingsprogramma. Het
PC-Fax adresboek zorgt ervoor dat u alle contacten
overzichtelijk kunt bijhouden.
I-Fax / Scan naar e-mail server: Deze optie is beschikbaar als
gratis download van het Brother Solutions Center en geeft u de
kans om optimaal gebruik te maken van netwerk. Met de I-Fax
functie kunt u faxen versturen over het internet naar andere Ifax modellen. Voor deze functie heeft u geen telefoonlijn nodig.
De scan naar e-mail server functie maakt het mogelijk om een
document te scannen en direct naar een e-mail adres naar
keuze te versturen, zonder tussenkomst van uw eigen PC.
Ervaar de voordelen van volledige netwerkconnectiviteit
Met volledige netwerkconnectiviteit kunt u de MFC-7440N
gebruiken als werkgroep machine. Het apparaat is ontworpen
om te integreren in de meeste netwerken en ondersteunt
Industrie standaard snelheden en protocollen die de functies
eenvoudig toegankelijk maken voor uw bedrijfsnetwerk.
Brother levert een aantal gereedschappen dat u helpt uw
netwerkverbonden producten te regelen. Zoals Web Based
Management en BRAdmin Professional.
Ga naar http://solutions.brother.com voor meer informatie.

Stapel en sorteer: Als u meerdere kopieën moet maken van

Automatische document invoer – ideaal bij het
faxen, kopiëren of scannen van meerdere
pagina’s.

Snelle, hoge kwaliteit mono prints.

MFC-7440N Compacte Multifunctionele Netwerk Mono Laser Printer met Fax
De MFC-7440N is met geïntegreerde print, fax, kopie en
scan functies van onschatbare waarde.
De MFC-7440N imponeert door zijn printsnelheden tot 22ppm en een resolutie
van 1200dpi, zodat elke afdruk kwalitief hoogstaand is. Het slanke, compacte
ontwerp is uitstekend geschikt voor professionals en kleine organisaties met
weinig werkruimte. Deze zeer gebruiksvriendelijke machine kunt u zowel
aansluiten op uw Windows als op uw Mac systeem en m.b.v. de eenvoudige
installatiehandleiding is dat binnen enkele minuten gedaan.
U kunt de MFC-7440N direct aansluiten via de full speed USB 2.0 interface of
via het netwerk, zodoende heeft u een zeer snelle verbinding met alle
moderne apparatuur, inclusief laptops. Het 32MB geheugen geeft uw hele

werkgroep de ruimte om van alle functies gebruik te maken.
De flatbed scanner en automatische document invoer met capaciteit van 35
pagina’s zorgen ervoor dat u zowel gebonden als meerdere losse pagina’s
eenvoudig kunt scannen en kopiëren. De papierlade heeft een capaciteit van
250 vel zodat u minder tijd kwijt bent met bijvullen van papier.
De MFC-7440N heeft een gescheiden drum en toner. Dit betekent dat de
drum en toner afzonderlijk vervangen kunnen worden en u zodoende kosten
bespaart. U kunt ook gebruik maken van de hoge capaciteit toner waarmee u
de kosten per afdruk nog verder terugdringt.
Gebruik altijd originele Brother producten om verzekerd te zijn van de hoogste
afdrukkwaliteit.

MFC-7440N Technische specificaties
Algemeen
Engine
Type
Geheugen capaciteit
Opwarmtijd
Interface
Netwerk
Protocollen
IPv4 gesteunde protocollen

IPv6 gesteunde protocollen

Display

Papier Specificaties
Electrofotografisch
Mono laser
32MB
Minder dan 18 seconden (vanuit slaapstand)
Full-Speed USB 2.0
10/100 Base-TX
TCP/IP (IPv4 & IPv6)
TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS,
DNS resolver, mDN, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP
Server, POP voor SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP,
TFTP, SMTP Client, ICMP
TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Port9100, IPP, FTP Server, POP voor SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET,
SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6
2 lijnen, 16 tekens LCD

Papier soorten

Papiergewicht
Papierformaat

Standaard papier lade - normaal, gerecycled papier, transparanten
(tot 10 vellen)
Handmatige invoer - normaal, band, gerecycled papier, enveloppe,
labels, transparanten
Standaard papier lade - 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
Handmatige invoer - 60 - 163 g/m2 (16 - 43 lb)
Standaard papier lade - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe
Handmatige invoer - Breedte 76,2 tot 220 mm, lengte 116 tot 406,4 mm

Printer Driver Software
Windows®
Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP
Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows®
2000 Professional
Macintosh®
Mac OS X® 10.2.4 of recenter
Linux**
Printer driver voor Linux

Mono Print
Print snelheid A4
Resolutie
Eerste pagina
Printertaal

Tot 22ppm
HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi
Minder dan 10 seconden
GDI

Mono Kopie
Kopie snelheid A4
Resolutie
Eerste pagina
Stapel & sorteer
Vergroten/Verkleinen ratio

Tot 22cpm
Tot 600 x 600dpi
Minder dan 15 seconden (vanuit gereed)
Stapel en sorteer meerdere gekopieerde documenten
Verklein en vergroot documenten, van 25% tot 400% met 1% stappen

Kleuren Scan
Resolutie
Resolutie (verbeterd)
Grijsschaal
Kleurdiepte
Scan functies

600 x 2.400 dpi (vanaf scanner glas), 600 x 600 dpi (vanaf ADF)
19.200 x 19.200dpi
256 tinten grijs zijn beschikbaar voor faxen, kopiëren en scannen
48 bit intern, 24 bit extern
Scan naar E-mail / OCR / afbeelding / bestand / FTP / E-mail server**

Fax
Modem snelheid
Internet fax (I-Fax)**

14,400bps (G3)
Stuur Faxen over de hele wereld via het internet zonder gebruik te
maken van een telefoonlijn
Fax/Tel Switch
Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Directkiesnummers
8 (4 x 2) locaties
Snelkeuze- & groeps#
Tot 200 snelkeuze locaties en tot 8 groepen
Automatisch herkiezen
Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Unieke beltoon detectie
Ja: Enkel in GB & Denemarken
Verzend-/ontvangstgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T test kaart, standaard resolutie, MMR)
Foutcorrectie modus (ECM) Opnieuw zenden van verkeerd ontvangen berichten indien andere
fax ook over ECM functie beschikt
PC-Fax***
Verzend & ontvang fax berichten vanaf uw PC (telefoonlijn nodig)
Papier
Papier invoer

Paper uitvoer

250 vel standaard papierlade
1 vel handmatige invoer
35 vel automatische document invoer (ADF)
100 vel

Functies
N in 1 printen
Poster printen
Watermerk printen
Snelle printerinstelling
Handmatige duplex
Beveiligd printen

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s tot 1 pagina A4
Vergroot 1 A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s
Print documenten met een vooraf bepaalde tekst
Selecteer snel print opties in de driver
Print handmatig dubbelzijdig
Beveilig uw print documenten

Netwerk
Web based management
Driver deployment wizard
BRAdmin light
BRAdmin professional**

Print server management in web browser
Een snelle en eenvoudige manier om Brother Printer drivers te installeren
op een Windows® PC in het netwerk
Print Server Management voor Windows® en Mac OS X® 10.2.4 of
recenter
Voor LAN / WAN management

Consumables
In-box toner
Standaard toner
Hoge capaciteit toner
Drum

Ongeveer 1.500 pagina’s*
TN-2110 - Ongeveer 1.500 pagina’s*
TN-2120 - Ongeveer 2.600 pagina’s*
DR-2100 - Ongeveer 12.000 pagina’s

Gebruik

E
ORIGINEL

Afmetingen & Gewicht

brother

Met verpakking
Zonder verpakking

550(B) x 510(D) x 520(H) mm / 14,9kg
428(B) x 396(D) x 304(H) mm / 11,1kg

Overig

Stroomverbruik

Geluidsniveau
Ecologie

Laser classificatie

320W tijdens kopiëren
75W gereed
10W slaapstand
Geluidsdruk - < 53dBA tijdens printen, < 32dBA in gereedstand
Geluidskracht - < 6,2B tijdens printen, < 4,4B in gereedstand
Energie besparen - Verbruikt minder energie buiten gebruik
Toner besparen- Vermindert toner verbruik
Klasse 1 laser product (IEC 60825-1:2001)

* Cartridge capaciteit wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752. (Letter/A4)
** Optionele gratis downloads beschikbaar op http://solutions.brother.com
***Ontvangen is alleen mogelijk in een Windows® omgeving

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.

