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MFC-885CW
Kleuren inkjet multifunction center
met draadloze netwerkfunctie
DECT telefoon en breedbeeld
LCD scherm

PRINT SCANKOPIEER PHOTOCAPTURE
CENTRE™

FAX

30ppm
MONO

25ppm
KLEUR

6000dpi 14.4
KBPS
FAX

MIN 1,5pl
DRUPPEL-
GROOTTE

Printsnelheid tot 25ppm kleur en 30ppm mono

Ingebouwd bedraad en draadloos netwerk

Direct foto’s printen vanaf camera met PictBridge of geheugenkaarten

Randloos printen en tot 6.000dpi resolutie met een minimale druppelgrootte van 1,5pl

Breedbeeld 4,2 inch kleuren LCD scherm

DECT telefoon handset en antwoordapparaat

Kleuren fax met 100 snelkiesnummers

Tot 10 vel automatische document invoer voor eenvoudig faxen,
kopiëren en scannen van meerdere pagina’s

4 gescheiden inktcartridges met vervagingsbestendige inkt



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.

Contact:

Algemeen
Engine Inkjet
LCD Display Breedbeeld 4,2 inch kleuren LCD scherm
Geheugencapaciteit 32MB
Papierformaten A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart, enveloppe

en dergelijke
Papiersoorten Normaal, inkjet, glanzend, transparant
Papiercapaciteit Standaard papierlade: tot 100 vel

Fotopapierlade: tot 20 vel
Automatische document invoer: tot 10 vel
Uitvoer papier capaciteit: tot 50 vel

Gelijktijdige werking Voert meerdere functies tegelijkertijd uit
Kleuren printer
Snelheid Tot 30ppm mono & 25ppm kleur
Resolutie Tot 1.200 x 6.000dpi (geoptimaliseerd)
Opwarmtijd 0 seconden
Randloos printen Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, indexkaart, briefkaart
Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimum druppel grootte 1,5pl (i.c.m. Brother BP61 fotopapier, zie consumables sectie)
Kleurenfax
Modem 14,400bps: Ong. 6 sec. transmissie
Kleur ITU.T-30E Kleurenfax Protocol naar andere fax machines
Data compressie JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono)
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen als ontvangende fax in gesprek is
Voorkeuzenummers 100 locaties
Groepsnummers Tot 6 groepen
Fax / Tel Switch Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Unieke beltoon detectie Ja: Enkel in GB & Denemarken
Superfijn Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Grijsschaal 256 tinten
Verzendgeheugen Tot 170 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Papierloos ontvangst Tot 200 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Verzendlocaties Verzend eenzelfde fax naar 250 locaties
Automatisch verkleinen Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
Foutcorrectie modus (ECM) Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het

verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
Fax doorzenden Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander faxnummer
Bediening op afstand Middels een ‘toon’ telefoon is het toestel op afstand te bedienen
Fax ophalen Maakt het mogelijk om een mono fax op te halen met behulp van een andere

‘toon’ machine
Dual Access Scan Fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt (enkel mono)
Kleurencopier
Snelheid Tot 22ppm mono & 20ppm kleur
Resolutie Tot 600x1.200dpi (kleur), 1.200x1.200dpi(mono)
Meervoudig kopiëren Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen ratio 25% - 400% in stappen van 1%
N in 1 Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 vel A4
Poster Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina’s A4 (alleen beschikbaar voor A4)
Kleurenscanner
Resolutie Optisch: max. 600x2.400dpi

Geïnterpoleerd: max. 19.200x19.200dpi
Snelheid Vanaf 4 seconden mono & vanaf 6 seconden kleur (A4, 100x100dpi)
Grijswaarde 256 grijstinten
Kleurdiepte 36bit intern
‘Scan’ knop Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/bestand/USB Flashgeheugenstick of

geheugenkaart. Ondersteuning: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash-
geheugenstick ondersteund PDF Mono & kleur, JPEG, TIFF)

Technische specificaties
Telefoon & berichten manager
DECT Handset (BCL-D20) Geleverd met verwijderbare DECT telefoonhandset

Uitbreidbaar tot 4 handsets
Duplex luidspreker telefoon Maakt handsfree bellen mogelijk
Berichten manager Elektronisch berichten faciliteit voor faxen en voice mail
OGM (uitgaande berichten) Tot 20 seconden
ICM (inkomende berichten) Tot 99 berichten afhankelijk van lengte bericht. Instelbaar tot: 30, 60, 120

of 180 seconden
Interface(s)
USB USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)
Netwerk Geleverd met 10/100 Base-TX Netwerk interface
Draadloos netwerk Geleverd met 802.11b/g draadloze technologie
USB Direct Interface Print & Scan direct van en naar een USB Flash-geheugenstick
Slot voor geheugenkaarten Zie Direct foto’s printen sectie voor geaccepteerde geheugenkaarten
PictBridge Print Direct vanaf een digitale camera met PictBridge functionaliteit

Consumables
Inktcartridges Zwart: LC-1000BK – tot 500 A4 pagina’s
(pagina’s in normale modus Cyaan: LC-1000C – tot 400 A4 pagina’s
@ 5% dekking) Magenta: LC-1000M – tot 400 A4 pagina’s

Geel: LC-1000Y – tot 400 A4 pagina’s
Brother papier BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20vel

BP61GLP50: 10x15cm glanzend fotopapier, 50vel
BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
BP60PA : A4 inkjet normaal papier, 250 vel

Afmeting & gewichten
Met doos 556(b) x 253(d) x 451(h)mm / 12,7 kg
Zonder doos 476(b) x 370(d) x 180(h)mm / 8,6kg
Direct foto’s printen
PictBridge Laat de gebruiker direct van een digitale camera met PictBridge printen
USB Direct Interface Print direct van USB Flash-geheugenstick
PhotoCapture Centre™ Compact Flash® (alleen Type 1): 4MB - 2GB
Geaccepteerde geheugenkaarten Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo met Adapter)

Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB
MultiMediaCard™: 16MB - 1GB
Secure Digital: 16MB - 1GB (Mini SD™ met Adapter)
Secure Digital High Capacity (SDHC™): 4-32GB
xD-Picture Card™: 16MB - 512MB
xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB
xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB

Geheugenkaart drive Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Netwerk geheugenkaart drive Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten via het

netwerk
Media formaat Foto print: JPEG

Scan naar geheugenkaart: JPEG, TIFF, PDF(kleur & mono)
Software
Driver Software meegeleverd Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR
Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Reallusion® FaceFilter Een eenvoudig te gebruiken foto editor waarmee het mogelijk is uw foto’s
Studio Software fijn te stellen om perfecte, professionele foto’s af te drukken met en zonder

rand

Als u op zoek bent naar een printer die er niet alleen goed uitziet maar ook zijn
werk doet, thuis of op kantoor, dan is de Brother MFC-885CW voor u. Een
professionele kleuren inkjet printer met meerwaarde, zoals scannen, kopiëren,
faxen en natuurlijk kleuren prints van hoge kwaliteit.

Onder het stijlvolle en compacte uiterlijk zitten buitengewoon veel mogelijk-
heden, allemaal beschikbaar binnen het (draadloze-)netwerk. De MFC-885CW is
een telefooncentrale voor maximaal 4 DECT handsets.

Een ruim 4,2 inch kleuren LCD scherm maakt het navigeren door de vele
functies overzichtelijk. Foto’s vanaf een geheugenkaart kunnen eenvoudig één
voor één of in een presentatie worden bekeken met het PhotoCapture Centre™.
U kunt de afbeeldingen verbeteren, manipuleren en aanpassen zodat uw
favoriete foto perfect wordt geprint met de standaard meegeleverde FaceFilter
Studio software.

De MFC-885CW heeft een USB poort waarmee u direct kunt printen vanaf en
scannen naar een USB Flash-geheugenstick. Met de PictBridge interface kunt u
direct foto’s printen vanaf uw digitale camera.

De MFC-885CW kopieert, faxt en scant meerdere pagina’s met gemak door
middel van de automatische document invoer. De geïntegreerde fotopapierlade
maakt het wisselen tussen normaal en fotopapier gemakkelijk.

Alle Brother kleuren inkjet multifunctionals worden geleverd met (volledig
gevulde) gescheiden kleuren inktcardriges, een duidelijk voordeel omdat u
alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen. Voor maximale afdrukkwaliteit
raden wij aan om originele Brother LC-1000 vervangingsbestendige inkt en
Brother BP61 fotopapier te gebruiken.

Gebruik

ORIGINELE

MFC-885CW Draadloze kleuren inkjet multifunction center met DECT telefoon en breedbeeld LCD




