
Mere blæk, flere print, større besparelser

PRINT, KOPI OG SCAN

DCP-J785DW

DESIGNET MED FOKUS PÅ PRINTØKONOMI OG FUNKTIONALITET



Vores nye inkbenefit blækpatroner har tre gange så stort indhold*, så du behøver ikke at 
bekymre dig om at løbe tør for blæk.

MERE BLÆK

Med op til 2.400 s/h-sider og 1.200 farvesider får du flere end tre gange så mange sider for 
pengene.** 

FLERE PRINT

STØRRE BESPARELSER
Når du anvender Brothers ekstra store blækpatroner sammen med en inkbenefit alt-i-én-
printer, vil du helt sikkert spare penge år efter år.***

Det kan være dyrt at printe. Eller det plejede det at være. Med inkbenefit har vi udviklet 
en printerserie, som tilbyder ukompliceret print med lave omkostninger – uden at gå på 
kompromis med hverken funktionalitet eller printkvalitet. Her får du ganske enkelt ekstra
store blækpatroner, som giver dig mere blæk, flere print og større besparelser.

*Baseret på indhold (ml) i LC22U vs. LC221 blækpatroner. **Baseret på blækindhold (antal sider) i LC221 vs. LC22U blækpatroner og baseret på ISO/IEC 24711 & 24712. ***Sammenligning af 
[MFC-J985DW og DCP-J785DW], som bruger LC22U blækpatroner, mod [MFC-J880DW og MFC-J680DW], som bruger LC221 blækpatroner, til vejl. udsalgspris i april 2016. Baseret på ISO/IEC 
24711 & 24712 med en månedlig printvolumen på 200 sider over 3 års ejerskab. Indholdet i den medfølgende blækpatron er ikke medregnet.



BROTHER DCP-J785DW ALT-I-ÉN

PROFESSIONEL PERFORMER I ET FLOT, KOMPAKT DESIGN

Pladsbesparende alt-i-én med print, kopi og 
scan

Høj opløsning og printhastigheder op til 12 
images pr. minut i sort/hvid og 10 images pr. 
minut i farve giver dig hurtigt professionelt 
udseende dokumenter med en flot finish

Den automatiske dokumentføder (ADF) tilbyder 
avanceret papirhåndtering, som gør det let at 
kopiere og scanne flersidede dokumenter. Via 
den manuelle bypass-indgang kan du printe på 
kraftigere papir, såsom kuverter, uden risiko for 
papirstop

ALSIDIG PRINTER MED TRÅDLØS TILSLUTNING

Trådløs forbindelse giver nem tilslutning af 
flere brugere på tværs af det trådløse netværk

Opret forbindelse til internettet direkte fra en 6,8 cm 
touchscreen, så du kan scanne til og printe direkte fra 
cloud-tjenester, herunder Google Drive™, Facebook, 
Flickr®, Dropbox™, EVERNOTE™, OneNote™ og Box

EKSTRA STORE BLÆKPATRONER GIVER LAVERE SIDEPRIS OG RÆKKER LÆNGERE

DCP-J785DW anvender separate blækpatroner med 
ekstra stort indhold på op til 2.400 s/h-sider og 1.200 
farvesider, så du sparer op til 70 % på printudgifterne(1)

Funktioner, såsom blækspare-tilstand og automatisk 
dobbeltsidet print, giver mulighed for yderligere 
besparelser

Print fra og scan direkte til din smartphone eller tablet 
via iPrint&Scan-app’en, Apple AirPrint, Google Cloud 
Print eller Brother Print Service Plugin til Android™



DCP-J785DW Tekniske specifikationer

www.brother.dk

Forhandler:

Generelt

128 MB

Hi-Speed USB 2.0, trådløst netkort 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Ja (99 kopier)

25 % - 400 %

Farvescan
Optisk: op til 1.200 × 2.400 dpi Interpoleret: op til 19.200 dpi

Farveprint
Op til 12 ipm s/h & 10 ipm farve(2)

Op til 1.200 × 6.000 dpi

Farvekopi
Op til 6 ipm s/h & 6 ipm farve(3)

Op til 1.200 dpi (farve & s/h)

Scan til e-mail / billede / fil / OCR / kort / USB-hukommelse / web-tjenester

Papirhåndtering
100-arks standard papirskuffe, 20-arks bakke til fotopapir & bypass-indgang på bagsiden til enkeltark

50-arks papir-output

20-arks automatisk dokumentføder

A4, LTR, EXE, A5, A6, foto 10 × 15 cm, indekskort, Photo-2L, C5 kuvert, Com-10, DL kuvert, Monarch, foto

Understøttede filtyper - JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-hukommelse understøtter PDF & JPEG i s/h & farve, TIFF i s/h)

6,8 cm LCD-touchscreen

Papirtype - alm., inkjet, glossy

Fra 3,37 sekunder s/h & 4,27 sekunder farve

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Software
Medfølgende driversoftware - Brother MFL-Pro Suite

Software Windows - Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE med OCR

Windows® 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit) Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows® XP Professional (32 & 64 bit), Windows® XP Home, Windows Server® 2003, 
2003 R2 and 2008 (32 & 64 bit), Windows Server® 2008 R2, 2012 og 2012 R2, Mac OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x

Forbrugsstoffer
Sort: LC22UBK ca. 2.400 sider(4) Cyan / magenta / gul: LC22UC/M/Y ca. 1.200 sider(4)

BP71GA4: A4 glossy fotopapir, 20 ark, BP60MA: A4 mat inkjetpapir, 25 ark, BP71GP: 10 × 15 cm glossy fotopapir, 20 ark

Vægt og mål
Med emballage: 497(B) x 249(D)  x 457(H) mm, 10,4 kg

Uden emballage: 420(B) x 341(D) x 172(H) mm, 8,4 kg

Andet

I brug: 19 W, Klar-tilstand: 3,5 W, Dvale: 1,3 W, Slukket: 0,2 W

50 dBA (Maks.)

(1) I forhold til LC221-blækpatroner, baseret vejl. udsalgspris april 2016
(2) ISO/IEC 24734
(3) ESAT (baseret på ISO/IEC 24735)
(4) Indhold i overensstemmelse med ISO/IEC 24711

Software Mac - Brother ControlCentre2

AndroidTM, Google Drive og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google Inc. Brug af disse varemærker kræver Googles tilladelse.
Flickr er et registreret varemærke tilhørende Yahoo! Inc. EVERNOTE og Evernote elefant-logoet er varemærker tilhørende Evernote Corporation og anvendes i henhold til 
licensaftale.

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj
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