297 mm x 420 mm

Več velikosti
za vse
potrebe

IZKUŠNJA MOŽNOSTI
TISKANJA A3
Pozabite na stisnjene preglednice, nerazločne
fotografije in nepregledna dokumente.
Vsi modeli te serije imajo sposobnost
tiskanja velikosti A3. Razširite, izpostavite
in predstavite svoje delo, ne da bi pri tem
izgubili kak podatek. Najsi tiskate dokumente
velikega formata ali majhno sliko, izberite
tisto velikost papirja, ki najbolj ustreza
vašim potrebam. Poleg naštetega modela
MFCJ3530DW in MFC-J3930DW ponujata
tudi možnosti skeniranja, kopiranja in
faksiranja v velikosti A3, kar pomeni hitrejše,
pametnejše in učinkovitejše opravljanje nalog.
Velikost A3 pušča vtis..

NATISI VRHUNSKE KAKOVOSTI
V KRAJŠEM ČASU IN ZA
MANJ STROŠKOV
Spoznajte nove brizgalne večfunkcijske
naprave Brother, ki nudijo storitve poslovnega
razreda. Robustnost in nizki stroški tiskanja
prinašajo brezbrižno tiskanje velikih količin.
Večfunkcijske naprave, ki dajejo več za manj.

IZDELANO ZA POSEL
Robustne poslovne naprave iz nove
serije InkBenefit Professional so izdelane
za zagotavljanje hitrega in stroškovno
učinkovitega tiskanja profesionalne kakovosti.
Napredna povezljivost in funkcionalnost za
zahtevno pisarniško okolje.

MFC-J2330DW

Nizke stroške tiskanja prinašajo Brotherjeve super
velike kartuše. Črna kartuša InkBenefit Professional
natisne do 3.000 strani, barvna pa 1.500 strani,
kar pomeni, da boste plačali
manj za več izpisov.

•

•

Prihranite pri stroških tiskanja
z opcijskimi super velikimi kartušami.
Več visokokakovostnih natisov
za manj stroškov.

Hitro, strokovno in zanesljivo tiskanje za majhne
pisarne in poslovne delovne skupine.

MFC-J3930DW

NIZKI STROŠKI NA STRAN

MFC-J3530DW

Črna: natisnite do 3.000 strani z eno kartušo

MFC-J2330DW

MOBILNE IN SPLETNE FUNKCIJE

•
•
3.000 ČRNA

•
•

1.500 BARVE

•

Aplikacije Brother
Cloud
Dostopajte do
inovativnih aplikacij v
oblaku neposredno iz
naprave Brother.

Natisi, odporni na vodo in bledenje
NATISI TRAJNE KAKOVOSTI
Vaši grafikoni, slike in predstavitve ne bodo nikoli več dolgočasni.
Naša nova hitro sušeča se črnila zagotavljajo vrhunsko kakovost
tiskanja z visoko intenziteto črne in z živimi barvami.
Natisi so odporni na vodo in bledenje, zato bodo vaši
dokumenti zagotovo prestali preizkus časa.

•

•

•

•

MANJ DODAJANJA PAPIRJA S KAPACITETO
DO 600 LISTOV
Predstavljamo zmogljivost tiskanja velikih količin brez potrebe
po stalnem dodajanju papirja. Standardni pladenj za papir
sprejme do 250 listov, večnamenski pladenj pa do 100 listov.
Kapaciteto lahko povečate s spodnjim pladnjem za dodatnih
250 listov, kar pomeni skupno kapaciteto papirja do 600 listov
(samo pri MFC-J3930DW).

6,8 cm LCD zaslon na dotik
9,3 cm LCD zaslon na dotik
Pomnilnik - 128 MB
Pomnilnik - 256 MB

•

Največja velikost A3
4.800 x 1.200 dpi ločljivost tiskanja*
22/20 ( č-b/barvno) str/min hitrost tiskanja**
6 sek za natis prve strani***
Samodejno 2-stransko tiskanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje
Opcijske velike kartuše (3.000 črno-belo/ 1.500 barvno)****
Neposredno tiskanje JPEG slik z USB-ključka
Največja velikost A3
Največja velikost A4
10 sek za za prvi izpis (iz načina pripravljenosti)*****
6 sek za za prvi izpis (iz načina pripravljenosti)*****

•

Pladnji z veliko kapaciteto
za velika tiskalna opravila

Splošno

50-listni ADF
50-listni 2-stranski ADF
1 x 250-listni pladenj za papir
2 x 250-listni pladenj za papir
1-listna enota za ročno podajanje
100-listni večnamenski pladenj (100 x A4 / 50 x A3)

•

WebConnect
Tiskajte neposredno
iz popularnih spletnih
mest za shranjevanje
brez uporabe
računalnika.

MFC-J3930DW

Rokovanje s papirjem
•

iPrint&Scan
Tiskajte in skenirajte
neposredno z vaše
mobilne naprave.

MFC-J3530DW

Tiskanje
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kopiranje
•
•

Skeniranje

Serija poslovnih A3
večfunkcijskih naprav

•

TISKANJE DO A3

Največja velikost A3
Največja velikost A4
Do 600 x 600 dpi (iz ADF-a), 1.200 x 1.200 dpi (s ploskega skenerja), 19.200 x 19.200 dpi (izboljšano)
Skeniranje v USB, E-pošto, OCR, sliko in mapo, storitve shranjevanja
v oblaku

Faksiranje

Najsi gre za knjižico, letni načrt ali promocijski plakat
– vse odlikuje profesionalna kakovost tiskanja velikosti A3.
Skeniranje obsežnih dokumentov in knjižnih strani je
enostavno s funkcijo skeniranja A3.

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Največja velikost A3
Največja velikost A4
Hitrost – 14.400 b/s
Hitrost – 33.600 b/s

Mobilnost in povezljivost

POVEZOVANJE NA DOSEGU ROKE
Krmarite tiskalna opravila in funkcije tiskalnika z lahkoto prek
z 9,3-cm barvnega LCD-zaslona na dotik (MFC-J3930DW).
Vgrajeni Ethernet in brezžične zmogljivosti vam omogočajo tudi,
da povežete vse svoje naprave na eno napravo za dodatno
udobje. Tiskanje še nikoli ni bilo tako enostavno.

Regionalno predstavništvo
za Slovenijo, Hrvaško in BiH
Brnčičeva ulica 29,
1231 Ljubljana - Črnuče
Mobilni telefon: 030 600 474
www.brother.si
V času priprave materiala so vse tehnične lastnosti pravilne. Brother je registrirana blagovna znamke podjetja Brother Industries Ltd.
Imena blagovnih znamk so registrirane blagovne znamke njihovih posameznih podjetij.
Oblikoval in razvil oddelek marketinga pri BCEE Marketing Department (januar 2016)

Hi-Speed USB 2.0
Vgrajen Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Brežični IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode)
Wi-Fi Direct™
Brezžična bližnja komunikacija (Near Field Communication, NFC)
Spletna/oblačna povezljivost
Brother iPrint&Scan / AirPrint / Brother Print Service Plug-in /
Mopria Google Cloud 2.0

Potrošni material
LC3617 standardne kartuše (550 strani črno-belo/barvno)
LC3619XL velike kartuše (3.000 črno-belih/1.500 barvnih strani)

* Pokončno x ležeče
** Primerljivo z laserjem ISO/IEC 24734
*** Iz načina pripravljenosti

**** P ovprečna kapaciteta kartuše
je v skladu z ISO/IEC 24711
***** ISO/IEC 24735 aneks D

