MFC-J625DW

COMBINATIE VAN UITSTEKENDE
PRINTKWALITEIT EN INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE WAARMEE U DE
PRODUCTIVITEIT VERHOOGT EN
BETERE RESULTATEN BEHAALT
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Vergroot uw mogelijkheden met de
dubbelzijdig printfunctie, handige
kopieer- en scanfuncties, de
automatische document invoer en
de draadloze netwerk aansluiting.
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MFC-J625DW Technische specificaties
Met de MFC-J625DW kunt u dubbelzijdig printen en tevens scannen, kopiëren en faxen met één stijlvolle, compacte machine.
Creëer zelf professionele documenten waaronder dubbelzijdige afdrukken en randloze foto’s van hoge kwaliteit. Bereik indrukwekkende
printsnelheden tot 35 pagina’s per minuut in zwart-wit en 27 pagina’s per minuut in kleur (12 ipm zwart-wit en 10 ipm kleur in vergelijking met
laserprinters), zodat u nooit wordt opgehouden omdat u moet wachten op uw afdrukken.
Sluit de MFC-J625DW aan op uw bestaande draadloze netwerk en deel de verschillende functionaliteiten met meerdere gebruikers. Dankzij
de gebruikersvriendelijke en veilige installatie kunt u de machine direct vanuit de doos gebruiken.
Print direct vanaf uw digitale camera via PictBridge of vanaf uw geheugenkaarten zonder uw computer in te schakelen. Via het 4,9 cm LCD
touchscreen kunt u snel en gemakkelijk uw foto’s bekijken, bewerken en afdrukken.
Verlaag de printkosten door het gebruik van hoge capaciteit inktcartridges waardoor de kosten per pagina afnemen en verminder het
papierverbruik door documenten dubbelzijdig af te drukken. Alle Brother all-in-one inkjetprinters gebruiken individuele inktcartridges. Dit
betekent dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem waardoor u minder afval creëert, het milieu ontlast
en waarmee u geld bespaart.
De MFC-J625DW voldoet zowel aan het ENERGY STAR als het Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieukeurmerk. Dit milieukeurmerk staat voor een
laag energieverbruik, een lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.
Algemeen
Technologie
Geheugen
Interfaces
Netwerk
Protocollen
Installatie draadloos
Beveiliging draadloos
Display

Papier
Inkjet
64 MB
Hi-speed USB 2.0 / USB direct / PictBridge / geheugenkaarten
Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode/Adhoc mode)
TCP/IP (IPv4)
Wi-Fi Protected setup™ (WPS), AirStation OneTouch secure system™ (AOSS)
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
4,9 cm LCD kleuren touchscreen

Kleurenprinter
Maximale printsnelheid
Printsnelheid (ISO/IEC 24734)
Dubbelzijdig printen
Printresolutie
Randloos printen
Kleurverbetering
Minimale druppelgrootte
Direct foto’s printen

Fax doorzenden
Afstandbediening
Fax ophalen
Dual access
PC-fax*

Papiersoorten

Direct print en scan
(ondersteunde geheugenkaarten)

Kleurenfax
Modem
Kleurenfax
Data compressie
Automatisch herkiezen
Snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax / tel switch
Superfijn
Grijsschaal
Verzendgeheugen
Papierloos ontvangst
Verzendlocaties
Automatisch verkleinen
Foutcorrectie modus (ECM)

Papieruitvoer
Papierformaten

Media card centre
Tot 35 ppm in zwart-wit en 27 ppm in kleur
12 ipm in zwart-wit en 10 ipm in kleur
Volledig automatisch dubbelzijdig printen
Tot 6000 x 1200 (verticaal x horizontaal)
Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, index kaart, briefkaart
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
1,5 pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen)
Print foto’s direct vanaf een digitale camera / USB Flash-geheugenstick / 		
geheugenkaarten (zie direct print en scan)

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
100 locaties voor snelkiesnummers
Tot 6 groepen
Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Voor het verzenden van zeer gedetailleerde documenten
256 grijstinten
Tot 400 pagina’s (ITU-T Test kaart nr.1				
Tot 400 pagina’s (ITU-T Test kaart nr.1)
Verzendt eenzelfde fax naar 200 locaties			
Een document dat langer is dan het af te drukken papier wordt aangepast
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
Verzendt een fax die ontvangen is in het geheugen naar een 		
voorgeprogrammeerd faxnummer (alleen zwart-wit)
Op afstand faxinstellingen aanpassen en faxen ophalen (alleen zwart-wit)		
Opgeslagen faxen opvragen, wanneer u niet in de buurt van uw machine bent
(alleen zwart-wit)
Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er voldoende 		
geheugenruimte is (alleen zwart-wit)
Verzend en ontvang faxen vanaf uw PC (telefoonlijn vereist)

Geheugenkaartlezer
PictBridge
USB direct interface
Bestandformaten
iPrint&Scan

Software
Meegeleverde software
Windows®
Macintosh®
Reallusion® FaceFilter Studio
Bookcopy enhancer+
Whiteboard enhancer+
Homepage print 2+
Ondersteunde
besturingssystemen

Tot 23 ppm in zwart-wit en 20 ppm in kleur
Tot 1200 x 1200 dpi (kleur en zwart-wit)
Tot 99 kopieën van elk origineel
25% - 400% in stappen van 1%
Verklein meerdere pagina’s tot één enkel vel
Vergroot een afbeelding tot 3 x 3 pagina’s A4 (alleen voor A4)

Grijsschaal
Kleurdiepte
‘Scannen naar’ toets

www.brother.eu/apps

Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCenter 4, ScanSoft® Paperport®12 SE met OCR
Brother ControlCenter 2, NewSoft® Presto!® PageManager 9
Een eenvoudig te gebruiken foto bewerkingsprogramma om foto’s te verfijnen
zodat u perfecte, professionele foto’s randloos kunt afdrukken.
Corrigeer automatisch gescande documenten uit boeken.
Verbeter tekst en afbeeldingen van foto’s afkomstig van een whiteboard.
Eenvoudig websites afdrukken zoals deze in uw browser zichtbaar zijn.
Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional
(32 & 64 bit edities) / XP Home editie / ** Windows® Server 2003/2003 R2
(32&64 bit editie) / ** Windows® 2008/2008 R2			
Mac OS X 10.4.11,10.5.x, 10.6.x, 10.7.x

Zwart/cyaan/magenta/geel: LC1220 BK/C/M/Y - ongeveer 300*** A4 pagina’s
Zwart/cyaan/magenta/geel: LC1240 BK/C/M/Y - ongeveer 600*** A4 pagina’s
BP71GA4: A4 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m2
BP71GP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 260 g/m2 		
BP61GLA: A4 glossy fotopapier 20 vel, 190 g/m2
BP61GLP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 190 g/m2
Gebruik
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m2
LE
ORIGINE
BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel, 145 g/m2

Afmeting en gewicht
Met verpakking
Zonder verpakking

465 (B) x 255 (D) x 460 (H) mm – 11,6 kg
405 (B) x 378 (D) x 180 (H) mm – 9,0 kg

Overig

Kleurenscanner
Scanresolutie optisch
Scanresolutie geïnterpoleerd
Scansnelheid

Memory Stick: 16 MB - 128 MB (Duo met adapter)
Memory Stick Pro/Pro duo/Micro: 256 MB-32 GB 			
(MagicGate functie wordt niet ondersteund)				
MultiMedia Card 32 MB - 2GB
MultiMedia Card plus 128 MB - 4 GB
MultiMedia Card mobile 64 MB -1 GB (met adapter)
Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 GB - 64 GB
Secure Digital (SD): 16 MB - 2 GB (Mini/Micro SD met adapter)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4GB - 32GB (Mini/Micro SD met adapter)
Bewaren & ophalen van bestanden van de bovenstaande kaarten 		
(ook via netwerk)
Print direct foto’s vanaf een digitale camera met PictBridge
Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick (tot 32 GB)
Foto print: JPEG. Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur) TIFF, PDF (zwart-wit)		
Printen/scannen naar Apple® iPhone, iPad, iPod Touch			
Smartphone App
Android™ smartphone via uw draadloos netwerk
iPrint&Scan

Verbruiksartikelen
Standaard cartridges
Hoge capaciteit cartridges
Brother papier

Kleurencopier
Kopieersnelheid
Kopieerresolutie
Meervoudig kopiëren
Vergroten / verkleinen
Meerdere pag. printen (N-in-1)
Poster printen

100 vel papierlade
20 vel fotopapierlade
20 vel automatische document invoer (ADF)
50 vel
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, index kaart, briefkaart, 		
enveloppe en aangepaste formaten.
Standaard, inkjet, glossy en transparant

Papierinvoer

Van de glasplaat tot 1200 x 2400 dpi. Vanuit de ADF tot 1200 x 600 dpi
Tot 19200 x 19200 dpi
Van 3,37 seconden in zwart-wit en 4,83 seconden in kleur 			
(A4 formaat, 100 x 100dpi)
256 grijstinten
36 input / 24 output
Scan naar e-mail, OCR, bestand, afbeelding, geheugenkaart of USB Flash-		
geheugenstick.
Ondersteunde bestandformaten: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG		
(USB Flash-geheugenstick ondersteunt PDF zwart-wit/kleur, JPEG,TIFF)

* Ontvangst alleen mogelijk in Windows®

** Windows server® ondersteunt alleen netwerk printen

Stroomverbruik

Geluidsniveau

In werking
- Minder dan 19 W
Stand-by
- Minder dan 6 W
Slaapstand
- Minder dan 2 W
Diepe slaapstand - Minder dan 0,15 W
50 dBA (maximaal)

*** Berekend in overeenstemming met ISO/IEC 24711

+

Beschikbaar als download

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl
Zet- en drukfouten voorbehouden. 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.

