
Kibővített Brother garancia
A Brother termékeket úgy terveztük, hogy a legszi-
gorúbb szabványoknak is megfeleljenek, valamint 
megbízhatóságot és minőséget közvetítsenek 
a felhasználó felé. Megfelelő használat esetén 
a Brother eszközei kifogástalan szolgálatot 
nyújtanak. 

A törvényesen előírt 2 éves garancia mellett a gyártó plusz egy 
év garanciát biztosít az esetlegesen felmerülő problémák esetére. 
A kibővített garancia akkor érvényesíthető, ha a vásárlást követően 
regisztrálja új készülékét a www.brother.hu oldalon.

A megbízhatóság alapjai: 
a Brother eredeti kellékanyagok
Az eredeti Brother kellékanyagok garantálják az 
 optimális teljesítményt a Brother nyomtatók és a több-
funkciós készülékek használatakor. A Brother eredeti 
kellékei kiváló minőségű eredményeket biztosítanak 
és nagyszerű ár-érték arányt kínálnak. 

A Brother kellékanyagokat a teljes nyomtatási rendszer részeként 
tervezték. A kellékeket egy adott nyomtató szériával való használatra 
alkották meg, hogy a lehető legjobb eredményeket érje el és ezzel is 
biztosítva legyen az eszközre érvényes garancia.

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. 
bejegyzett márkaneve. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei. 
Tervezés és fejlesztés: BCEE Marketing Osztály (01/2022)
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Töltsd fel és 
nyomtass!

www.brother.hu

A Brother tintatartályos, utántölthető 
rendszerű multifunkciós készülékeivel 
többet spórolhatsz!



Modell DCP-T426W

Funkciók nyomtató / másoló / szkenner

Nyomtatási felbontás akár 1200 x 6000 dpi (Windows) 
akár 1200 x 3600 dpi (macOS)

Nyomtatási sebesség  
ISO/IEC 24734 

16 kép/perc (mono) 
9 kép/perc (színes)

Vázlat nyomtatási sebesség 28 lap/perc (mono) 
11 lap/perc (színes)

Fotónyomtatási sebesség 10 x 15cm 75 mp.

Duplex nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 –

Auto duplex nyomtatás –

Kézi duplex nyomtatás igen

Hálózat igen

Interfész Hi‑Speed USB 2.0,  
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Bemeneti papírkapacitás 150 lap 

Szkennelési felbontás (optikai) 1200 x 2400 dpi

Kezelőpanel LED

Standard memória 64 MB

Operációs rendszer Windows / macOS 

Méretek (szé x mé x ma) 435 x 359 x 159 mm

Súly (kg) karton nélkül 6.4 kg

Tintatartályok / töltet (oldal) BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

Kezdő tintatartályok

1 x BTD60BK, 1 x BT5000C  
1 x BT5000Y, 1 x BT5000M

Akár
5000

oldalhoz
Akár
5000

oldalhoz
Akár
5000

oldalhoz
Akár
7500

oldalhoz

Csökkentsd 
a nyomtatási 
költségeket!

Teljes mértékben megértjük és fontosnak tartjuk, 
hogy egy multifunkciós nyomtató legyen könnye-
dén és megfizethetően használható eszköz, amely 
biztonságos nyomtatást garantál használójának. 

* A megadott hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti módszertanán alapul, az oldal hozamának 
kiszámításához az iparági teszt-diagrammokat használatuk. A hivatkozás csak a fekete tintára 
érvényes; a ciánkék, a magenta és a sárga 5000 oldalt nyomtat. 

Ezért alkottuk meg az InkBenefit Plus sorozat legújabb nyomtatóit. 
Nemcsak hasznos funkciókkal vannak ellátva, hogy könnyebbé 
tegyék a nyomtatási és egyéb feladatokat, de nagyobb kapacitású 
tintatartályokkal is érkeznek, amelyek akár 7500 oldal nyomtatására is 
alkalmasak*, így többet spórolhatsz a nyomtatással. Mindezt anélkül, 
hogy a nyomtatási minőségben kompromisszumot kellene kötnöd!

WIRELESS


