Smarte og
kompakte
inkjetprintere
Kompakte alt-i-én inkjetprintere
med forskellige tilslutningsmuligheder
og praktisk papirhåndtering.
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Store ting
kommer
i kompakte
pakker.

Brother alt-i-én printere er elegante,
brugervenlige og så kompakte, at de
nemt passer ind i hjemmet eller på det
lille kontor.

Vores seneste serie af farveinkjetprintere er fuld af funktioner,
der ikke blot gør dit liv lettere, men også passer ind i både
store og små arbejdsrum.
Der er fem modeller at vælge imellem, hver med sine forskellige funktioner. Derfor kan denne serie levere en smart
og kompakt alt-i-én løsning med print, kopi, scan og fax,
der passer til netop dine behov.

Quiet without compromise
Print quietly without comprising on speed or quality, operating
at the lowest decibel in class (under 50dB). All the models
throughout the range are designed to sit on your desk, printing
quietly at full speed while you work without interruption.

Spar tid,
penge og
undgå besvær.

Hver af de 5 printere i serien byder på trådløst netkort
og mobil kompabilitet, så du kan printe hurtigt og
nemt. Desuden kan alle, eksempelvis en gæst, nemt
blive tilkoblet til printen, hvis behovet skulle opstå.

Synes du, at du bruger for meget papir?
Med dobbeltsidet print kan du reducere dit papirforbrug og derved spare penge og samtidig gøre
noget godt for miljøet.

Du kan nu med lethed multitaske med den automatiske
dokumentføder. Læg blot dit flersidede dokument i
printeren og lad den kopiere, scanne eller faxe det.

Hvis du bekymrer dig om driftsomkostninger, så kan
denne serie levere kost-effektivt print med standard
blækpatroner eller store blækpatroner ved større
printbehov. Systemet med fire separate blækpatroner
betyder, at du kun skal skifte den, der er tom.

A4 alt-i-én inkjetprinter
med trådløst netkort og
4,5 cm LCD-display.
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4,5 cm LCD-display
Trådløst netkort
Kompatibel med mobile enheder / mediekort
100-arks papirskuffe
20-arks fotopapirbakke
Automatisk dobbeltsidet print
Printhastighed 6 ipm i farve og 12 ipm i sort / hvid

DCP-J572DW

A4 alt-i-én inkjetprinter
med trådløst netkort og,
6,8 cm touchscreen.
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A4 alt-i-én inkjetprinter
med trådløst netkort og,
6,8 cm touchscreen.

USB
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6,8 cm touchscreen

Som DCP-J772DW

Trådløst netkort

Hvid model

TRÅDLØS

Kompatibel med mobile enheder / USB / mediekort
100-arks papirskuffe
20-arks fotopapirbakke
Automatisk dobbeltsidet print
Printhastighed 10 ipm i farve og 12 ipm i sort / hvid
Sort model

DCP-J772DW

DCP-J774DW

TRÅDLØS

USB

A4 alt-i-én inkjetprinter
med fax, trådløst netkort,
4,5 cm LCD-display og ADF.

NETVÆRKS
KABEL
KOPI

A4 alt-i-én inkjetprinter
med fax, trådløst netkort,
4,5 cm LCD-display og ADF.

USB
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NETVÆRKS
KABEL
KOPI

4,5 cm LCD-display

Som MFC-J491DW

Trådløst netkort

Hvid model

Kompatibel med mobile enheder
100-arks papirskuffe
Automatisk dobbeltsidet print
Printhastighed 6 ipm i farve og 12 ipm i sort / hvid
20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )
Sort model

MFC-J491DW

MFC-J497DW
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USB

DCP-J774DW



DCP-J772DW

MFC-J491DW



MFC-J497DW

DCP-J572DW

Specifikationer og funktioner

Farve



Sort model





Hvid model

Generelt







Print, kopi, scan



Print, kopi, scan, fax
















6,8 cm farvetouchscreen
4,5 cm LCD-display





128 MB hukommelse

Print




12 ipm i sort / hvid  /  10 ipm i farve ( ISO/IEC24734 )

















Op til 6.000 x 1.200 dpi











Automatisk dobbeltsidet print

12 ipm i sort / hvid  /  6 ipm i farve ( ISO/IEC24734 )

Scan










Op til 1.200 x 2.400 dpi opløsning ( optisk )











3,35 sekunder i sort / hvid  /  4,38 sekunder i farve











Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle, hukommelseskort, Sharepoint og webtjenester

Kopi










Op til 1.200 x 1.200 dpi opløsning ( sort / hvid og farve )

Blækpatroner










Op til 200 sider ( standard blækpatron ) LC-3211BK, LC-3211C, LC-3211M, LC-3211Y, LC-3211VALDR











Op til 400 sider ( stor blækpatron ) LC-3213BK, LC-3213C, LC-3213M, LC-3213Y, LC-3213VALDR

Papirhåndtering




20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )







Manuel enkeltarksføder







20-arks fotopapirbakke





100-arks papirskuffe







Mål og vægt ( uden kasse )




Vægt 8,3 kg. 400( B ) x 341( D ) x 172( H ) mm





Vægt 6,6 kg. 400( B ) x 341( D ) x 151( H ) mm


C ECOL A
DI
R

L
BE

NO

Vægt 7,2 kg. 400( B ) x 341( D ) x 151( H ) mm
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AirPrint og AirPrint-logoet er registrerede varemærker hos Apple Inc.

Brothers originale
forbrugsstoffer
giver garanti
for kvalitet.

Du ville ikke fylde den forkerte benzin på din
bil, ville du? Du må ikke gå på kompromis
med blækket, hvis du vil have mest muligt ud
af din Brother-printer. Kun Brother originale
forbrugsstoffer giver perfekt printkvalitet,
hver gang.
Brothers originale forbrugsstoffer hjælper ikke kun med
at sikre uovertruffen printkvalitet, de leverer også en mere
stabil ydelse end ikke-originale forbrugsstoffer.
Desuden sparer du penge, når du undgår udgifterne ved
at skulle printe på ny og ved at undgå defekte forbrugsstoffer, for med Brother originale forbrugsstoffer bliver det
rigtigt første gang.

Sammen kan vi skabe
et bedre miljø.

Hos Brother tager vi vores miljøansvar
seriøst. Vi opfordrer derfor vores kunder
til at gøre det samme ved at sende deres
brugte blækpatroner og tonere til os – helt
gratis. Du kan være sikker på, at absolut
intet bliver sendt på lossepladsen, da al tom
forbrugsstof-emballage bliver genanvendt.
Brother donerer til gengæld til den regnskovsbevarende organisation Cool Earth, der med
vores støtte har reddet mere end 2,8 hektar
regnskov.

Se https://www.brother.dk/miljoe
for mere information.

Forhandler:

www.brother.dk

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31 · Fax: +45 43 31 31 43
www.brother.dk · info@brother.dk

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

