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Akár 7500 oldal* nyomtatása. A Brother gyors és egyszerűen kezelhető tintatartály-feltöltő 

rendszere nagy nyomtatási mennyiség elérését segíti elő, miközben csökkenti az oldalankénti

költségeket. A DCP-T220 négy színnel dolgozik, valamint plusz egy további fekete üveget 

tartalmaz a dobozban, így hosszabb ideig nyomtathat anélkül, hogy gondoskodnia kellene 

újabb kellékanyagról.

A DCP-T220 nem csak egy nyomtatót, hanem számos olyan funkciót kínál, amelyek 

megkönnyítik az életét. A másolás és szkennelés funkcióval az összes szükséges feladatot 

egy helyen végezheti el. Letisztult és stílusos kialakításának köszönhetően nem kell aggódnia, 

hogy illeszkedik-e irodájába vagy otthoni környezetébe.

A DCP-T220 nagyszerű megoldás otthoni és kis irodai 

környezetben ahol rendszeresen nyomtatnak. Nyomtatási, 

másolási és szkennelési lehetőségeket kínál és a 

nagytöltetű tintatartályokkal akár 7500 oldal is 

nyomtatható. Mindezt egy stílusosan kompakt eszközzel.

DCP-T220 I 2. oldal

* A megadott, hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti 

módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal számítva az 

oldalhozamot



Hi-Speed USB 2.0

DCP-T220 I 3.oldal

A nyomtatási zaj 

csökkentése a nyomtatási 

sebesség csökkentésével.

.

Akár1200 x 6000dpi  

Csak Windows®

(Mac: max.1200 x 3600dpi)

Kicsinyítsen akár 2, 4, 

9, 16 vagy 25 A4-es 

oldalt egy A4-es oldal 

(Mac, legfeljebb 2, 4, 6, 

9 vagy 16)

Igen  (3x3, 2X2, 2x1)

E-mail melléklet nyomtatása

Vízjelezze a dokumentumokat 

előre definiált szöveggel vagy 

saját, felhasználó által definiált 

üzenetekkel

Adja hozzá a nyomtatott 

dokumentumok azonosítóját 

(dátum és idő, rövid egyéni 

üzenet vagy PC 

felhasználónév)

Olyan típusú médiákhoz 

ajánlott, amelyeket nem 

lehet az alsó tálcából 

nyomtatni

Dokumentumok nyomtatása 

A5 füzet formátumban, kézi 

kétoldalas nyomtatással

Tárolja kedvenc 

illesztőprogram-beállításait 

profilként, hogy könnyebben 

előhívhassa őket

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows Server 2008, 2008

R2, 2012, 2012 R2, 2016,

2019

macOS v10.13.x, 10.14.x,  

10.15.x

Linux (rpm)

(deb)

Minden specifikáció helyesen lett 

megadva a nyomtatáskor. Az adatok  

változhatnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A 

márkanevek a megfelelő cégek 

bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal 
számítva az oldalhozamot

Tintasugaras

64MB

LED kijelző és a 

kurzor kontroll

16.0 kép/perc mono &  

9.0 kép/perc színes

6.5 mp mono & 10.0 mp színes
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Standard tálca - 150 lap  

Kézi adagolás - 1 lap

50 lap (80g/m2)

Sima, tintasugaras, fényes 

(cast/resin)  & 64-220g/m2 

(17-58 lb.)

A4, LTR, EXE, A5, A6,
Fotó (102x152mm/4x6"), Indexkártya

(127x203mm/5x8"), Fotó -2L 

(127x178mm/5x7"),  C5 boríték,

Com-10,

DL boríték, Monarch

8.0 kép/perc mono &  

3.0 kép/perc színes

11.5 mp mono &

27 mp színes

Nyomtatás : Max. 1200 x 1800dpi 

Szkennelés : Max. 1200 x 1200dpi

Nyomtatás : Max. 1200 x 1800dpi 

Szkennelés : Max. 1200 x 600dpi

Csökkentse vagy növelje a 

dokumentum méretét 25% -ról

400% -ra 1% -os lépésekben

2in1(ID)/4-
Lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy 2 vagy 4 oldalt 

egyetlen A4-es lapra 

tömörítsen

A4, LTR,  EXE, A5,

A6,

Fotó (102x152mm/4x6"), 

Indexkártya

(127x203mm/5x8"), Fotó -2L 

(127x178mm/5x7"),  C5 

boríték, Com-10, DL boríték,

Monarch

Fotó-L (89x127mm/3.5x5")

Minden specifikáció helyesen lett 

megadva a nyomtatáskor. Az adatok  

változhatnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A 

márkanevek a megfelelő cégek 

bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal 
számítva az oldalhozamot
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Szkennelés közvetlenül az 

e-mail alkalmazásba

Szkennelheti a 

dokumentumokat 

közvetlenül a 

szövegszerkesztő 

alkalmazásba az azonnali 

szerkesztéshez

Szkennelés a kívánt 

képszerkesztő szoftverbe

Szkennelés fájlba a 

számítógépén

TWAIN
macOS v10.13.x, 10.14.x,  

10.15.x

TWAIN & WIA Windows®  

Windows® 10, Windows® 8

Windows® 7

Max 19,200 x 19,200dpi

Szkennerüvegről: 

1200x2400 dpi

30 bit színes feldolgozás 

(bemenet)  24 bit színes 

feldolgozás (kimenet)

10bit színes feldolgozás 

(bemenet)  8bit színes 

feldolgozás (kimenet)

CIS (Contact Image

Sensor)

Igen

Síkágyról:

A4: 3.35mp mono &  

4.38mp színes

LTR: 3.15mp ono & 

4.12mp színes

Minden specifikáció helyesen lett 

megadva a nyomtatáskor. Az adatok  

változhatnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A 

márkanevek a megfelelő cégek 

bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal 
számítva az oldalhozamot
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Képes központilag 

telepíteni és testreszabni az 

illesztőprogramokat és a 

szoftvereket

Az Active Directory®-on

keresztül terjeszthető 

moduláris telepítők

LAN/WAN

menedzsment szoftver

Könnyen létrehozhat 

nyomtató-illesztőprogramokat 

a problémamentes 

telepítéshez a hálózaton
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Nyomtatás, szkennelés, 

másolatok előnézete és a 

készülék állapotának 

ellenőrzése Windows vagy 

macOS PC-ről

1 x BTD60BK

1 x BT5000C

1 x BT5000Y

1 x BT5000M

BTD60BK 7,500 oldal

BT5000C/Y/M 5,000 oldal

Minden specifikáció helyesen lett 

megadva a nyomtatáskor. Az adatok  

változhatnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A 

márkanevek a megfelelő cégek 

bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal 
számítva az oldalhozamot
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435 x 359 x 159mm - 6.4kg 506 x 219 x 469 - 7.6kg

Minden specifikáció helyesen lett 

megadva a nyomtatáskor. Az adatok  

változhatnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A 

márkanevek a megfelelő cégek 

bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

2. A megadott, hozzávetőleges hozam a Brother eredeti módszertanán alapul, iparági szabványtáblázatokkal 
számítva az oldalhozamot

50 - 1,000 oldal havonta Max. 2,500 oldal/hónap

Működés közben 11W 

Készenléti módban- 2.5W 

Alvó módban - 0.7W  

Kikapcsolt állapotban - 0.2W

Nyomtatáskor -

50dB(A)
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A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a 

felelősségvállalásra, környezetünk tiszteletére és a pozitív cselekvésre 

ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, 

ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth. 

Minden specifikáció helyesen lett 

megadva a nyomtatáskor. Az adatok  

változhatnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A 

márkanevek a megfelelő cégek 

bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.
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