
Mer blekk, flere utskrifter, spar mer

UTSKRIFT, KOPI, SKANN

DCP-J785DW

DESIGNET FOR LAVERE KOSTNADER, TILKOBLINGSMULIGHETER OG 
FUNKSJONALITET I TANKENE



Våre nye inkbenefit blekkpatroner inneholder 3 x mer blekk*, slik at du ikke trenger å 
bekymre deg for å gå tom for blekk så ofte.

MER BLEKK

Med blekkpatroner med en ytelse på opp til 2400 sider i sort/hvit og 1200 sider i farger, vil du 
få 3 x flere sider for pengene.**

FLERE UTSKRIFTER

SPAR MER
Ved å bruke rimelige, super høykapasitets blekkpatroner, vil du med inkbenefit 
multifunksjonsskrivere garantert spare mer penger år for år. *** 

Utskrift kan bli dyrt, eller det pleide å være det. Med lanseringen av inkbenefit har vi laget 
en skriverserie som gir problemfri og rimelige utskrifter, uten at det går ut over hverken 
funksjonalitet, eller utskriftskvaliteten. Bare lave kostnader og super høykapasitets 
blekkpatroner som gir mer blekk, flere utskrifter, spar mer.

*Basert på blekkvolumet (ml) i LC22U mot LC221 serien blekkpatroner.  **Basert på ytelse ved utskrift av LC221 mot LC22U serien blekkpatroner i henhold til ISO/IEC 24711 og 24712. 
***Sammenligning mellom MFC-J985DW og DCP-J785DW med LC22U blekkpatroner mot MFC-J880DW og MFC-J680DW med LC221 blekkpatroner, på veil. pris i april 2016. 
Basert på ISO / IEC 24711 og 24712 med et månedlig utskriftsvolum på 200 sider over en 3 års periode. Starttonere ikke vurdert. 



VI INTRODUSERER DCP-J785DW

PROFESJONELL YTELSE I ET SLANKT OG KOMPAKT DESIGN

Plassbesparende modell som tilbyr utskrift, 
kopiering og skanning

Rask utskrift med hastigheter på opp til 12 
ipm sort/hvitt og 10 ipm farge og med høy 
oppløsning for profesjonelle dokumenter

Med avansert papirhåndtering som automatisk 
dokumentmater (ADS), gjør det enkelt og 
kopiere og skanne flersidige dokumenter. Den 
manuelle flerbruksskuffen lar deg skrive ut på 
tykkere papirtyper som f. eks. konvolutter uten 
problemer.

TRÅDLØS TILKOBLING FOR ALLSIDIG UTSKRIFT

Trådløs tilkobling gir enkel tilkobling fra flere 
brukere via det trådløse nettverket 

Koble til nettet rett fra den 6,8 cm store berørings- 
skjermen for å skanne til og skrive ut direkte fra nettsky-
tjenester inkludert Google Drive™, Facebook, Flickr®, 
Dropbox™, EVERNOTE™, OneNote™ og Box 

INDIVIDUELLE SUPER HØYKAPASITET BLEKKPATRONER FOR KOSTNADSEFFEKTIVE 
UTSKRIFTER

Ved hjelp av individuelle super høykapasitet 
blekkpatroner, gir DCP-J785DW opptil 2400 sider 
sort/hvitt og 1200 sider i farger, slik at du sparer opptil 
62 % på utskriftskostnadene (1)

Funksjoner som blekksparemodus  og automatisk 
tosidig utskrift gir ytterligere kostnadsbesparelser

Skriv ut fra og skanne direkte til din smarttelefon 
eller nettbrett  med iPrint&Scan app, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print eller Brother Print Service Plugin for 
Android™ 



DCP-J785DW Tekniske spesifikasjoner

www.brother.no

Kontakt:

Generelt

128 MB

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

Ja (99 kopier)

25% - 400%

Fargeskanner
Oppløsning: optisk: opp til 1200 x 2400 dpi, interpolert: opp til 19 200 dpi

Fargeskriver
Opp til 12 ipm sort/hvitt og 10 ipm farge(2)

Opp til 1200 x 6000 dpi

Fargekopi
Opp til 6 ipm sort/hvitt og 6 ipm farge(3)

Opp til 1200 dpi (sort/hvitt og farge)

Skann til: e-post / bilde / fil / OCR / kort / USB Flash minne / nettjenester

Papirhåndtering
100 ark standard papirmagasin, 20 arks fotopapirskuff og bakre direktearkmater for enkeltark

50 ark utskrifter

20 ark automatisk dokumentmater

A4, LTR, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, Index card, foto-2L, C5 konvolutt, Com-10, DL konvolutt, Monarch, foto

Skanneformat: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash minnestasjon støtter sort/hvitt og farge PDF og JPEG, TIFF sort/hvitt)

6,8 cm LCD berøringsskjerm

Mediatype - vanlig, blekk og glanset

Skannehastighet: fra 3,37 sek. sort/hvitt og 4,27 sek. farge

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries LTD. Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavspersonene. 

Programvare
Driver programvare inkludert - Brother MFL-Pro Suite

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

Windows® 7 / 8 / 10 (32 og 64 bit) Windows Vista® (32 og 64 bit), Windows® XP Professional (32 og 64 bit), Windows® XP Home, Windows Server® 
2003, 2003 R2 og 2008 (32 og 64 bit), Windows Server® 2008 R2, 2012 og 2012 R2, Mac OS X v10.8.5  / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x

Rekvisita
Super høykapasitet blekkpatroner: LC22UBK ca. 2400 sider(4), Cyan / Magenta / Gul: LC22UC/M/Y ca. 1200 sider(4)

BP71GA4: A4 Glanset fotopapir, 20 ark / BP60MA: A4 matt blekkpapir, 25 ark / BP71GP: 10 x 15 glanset fotopapir, 20 ark

Vekt og størrelser
Med kartong: 497 (B) x 249 (D) x 457 (H) mm, 10,4 kg

Uten kartong: 420 (B) x 341 (D) x 172 (H) mm, 8,4 kg

Annet

Strømforbruk: Drift: 19 W, Klar: 3,5 W, Hvilemodus: 1,3 W, Av: 0,2 W

50 dBA (maks.)

(1) Sammenlignet med LC221 serien blekkpatroner, basert på anb. utsalgspriser i april 2016
(3) ESAT (basert på ISO/IEC 24735)
(4) Ca. mengde er angitt i henhold til ISO/IEC 24711

Programvare Mac - Brother ControlCentre2

AndroidTM, Google Drive og Google Cloud Print er varemerker tilhørende Google Inc. Bruk av disse varemerkene  er underlagt tillatelse fra Google.
Flickr er et registrert varemerke for Yahoo! Inc. Evernote og Evernote Elephant logoen er varemerker for Evernote Corporation og brukes under lisens.

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S 

Oluf Onsums vei 11, 0680 OSLO
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www.brother.no


