
Bemutatjuk az Új InkBenefIt Plus termékcsaládot okos tervezésokos, Plusz GazdasáGos

Költséghatékony nyomtatás, forradalmi,  
beépített tartályos tintatöltő rendszerrel

Gyors & Könnyű Tölthetőség
Az alacsony költségű nyomtatás extra 
takarékos tintakapacitással párosul, 
amely akár 6,000 fekete* és 5,000 színes* 
oldal kinyomtatására elegendő, ezáltal 
alacsonyan tartja a készülék üzemeltetési 
költségeit.

Könnyed Használat
Az online LCD kijelző segítségével 
könnyen követhető a menürendszer és 
navigálható a kezelőpanel, így minden 
funkció egyszerűen elérhetővé válik.

Wireless
Csatlakoztatás és megosztás meglévő 
vezeték nélküli hálózaton. Nyomtasson 
vagy szkenneljen a Brother iPrint&Scan 
és a Google Cloud Print applikációk 
segítségével közvetlenül, mobil eszköz 
használatával.

ADF - Automatic Document  
Feeder
Automatikus lapadagolás több oldal 
másolása vagy szkennelése esetén.

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 (2015 május)

Brother International Hungary Kft.

1146 Budapest
Hungária krt. 179-187.
Telefon: +36 1 382-7450
Fax: +36 1 382-7455 

www.brother.hu

EgyszErű Újratöltés
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Átgondolt tervezés eredménye az utántöltési folyamathoz ajánlott 
45°-os töltési szög, amely maximalizálja a töltési hatékonyságot.

A szemből hozzáférhető tintatartály ténylegesen helytakarékos, 
hiszen ezáltal az eszköz fal mellé is helyezhető. Az átlátszó fedél 
lehetővé teszi, hogy egyetlen pillantással felmérje a rendelkezésre 
álló tinta szintjét a készülékben. 

 

Minimalizált szivárgás
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Távolítsa el a tinta 
kupakját, tartsa  
az üveget 45° 
-os szögben  
és óvatosan adagolja  
a tintát a tartályba

Zárja vissza  
a tintatartály  
fedelét

Nyissa fel  
a tintatartály  
fedelét

Kapcsolat:



*         A kalkulált teljesítmény a Brother eredeti módszertanán alapszik, amelyek szabványos iparági tesztek  
elvégzése után kerültek kiszámításra

**        ISO/IEC 24734
***      Szkennelési sebesség sESAT ISO/IEC 29183
****    Szkennelési sebesség ESAT ISO/IEC 24735

Bemutatjuk az Új InkBenefIt Plus termékcsaládot

DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W

Nyomtató, másoló, szkenner Nyomtató, másoló, szkenner Nyomtató, másoló, szkenner

Színes nyomtató

Mono/színes nyomtatási sebesség  
(kép/perc, lézer összehasonlítás*)

Akár 11ipm mono és 6ipm színes Akár 11ipm mono és 6ipm színes Akár 11ipm mono és 6ipm színes

Felbontás  
(függőleges x vízszintes, dots per inch)

Akár 1,200 x 6,000dpi Akár 1,200 x 6,000dpi Akár 1,200 x 6,000dpi

Lap/tinta (A4)* 6,000 (fekete) és 5,000 (színes) 6,000 (fekete) és 5,000 (színes) 6,000 (fekete) és 5,000 (színes)

Színes szkenner

Sebesség A4 mono/színes @ 100dpi  3.37 - 4.27 másodperc  3.37 - 4.27 másodperc  3.37 - 4.27 másodperc

Felbontás  1,200 x 2,400dpi 1,200 x 2,400dpi 1,200 x 2,400dpi

Színes másoló

Sebesség mono/színes Akár 4.4ipm mono és 2.7ipm színes*** Akár 4.4ipm mono és 2.7ipm színes*** 4.8ipm mono és 3.0ipm színes****

Felbontás 1,200 x 1,200dpi 1,200 x 1,200dpi 1,200 x 1,200dpi

Papírkezelés

Standard papírtálca 100 lapos 100 lapos 100 lapos

Automatikus dokumentum adagoló No No 20 lapos

További funkciók

Kapcsolat Hi-speed USB 2.0 Hi-speed USB 2.0 Wireless 802.11 b/g/n Hi-speed USB 2.0 Wireless 802.11 b/g/n

Kijelző 1 soros LCD 1 soros LCD 1 soros LCD

technIkaI sPecIfIkácIó

InkBenefit Plus
Magas minőségű nyomtatási élmény a Brother új, 
színes tintasugaras InkBenefit Plus termékcsaládjának 
segítségével. 3 új, innovatív, tintatartályos modell biztosítja 
Önnek a minőségi és gazdaságos nyomtatást.

Az akár 6,000 oldalra elegendő tintapatron kapacitás 
alacsony üzemeltetési és nyomatköltséget garantál, 
tökéletes választás a hatékony költséggazdálkodás 
érdekében. 

A stílusos és kompakt készülékek minden üzleti 
környezetbe és igényhez passzolnak.

Az InkBenefit Plus ideális megoldás azok számára, akik 
napi szinten nagyobb mennyiségű nyomtatási feladatot 
végeznek.

Beépített Tisztító Rendszer
A Brother szabadalmaztatott, beépített tisztító  
rendszere segít megakadályozni, hogy a nyomtatófej  
kiszáradjon-ezáltal növeli a megbízhatóságot.

Gyors & Könnyű Tölthetőség
Innovatív tervezés eredménye az utántöltési folyamathoz 
ajánlott 45°-os töltési szög, amely maximalizálja  
a töltési hatékonyságot.

Brother kellékanyaGok

BP71GA4

BT6000C/M/Y  

5,000 oldalra*
BT6000BK  

6,000 oldalra*

BP60MA
BP71GP

Brother  
kibővített garancia
A Brother termékeket a legmagasabb 
szabványoknak megfelelően tervezzük,  
így eszközeink híresek a megbízhatóságukról 
és minőségükről. Megfelelő használat 
esetén a Brother eszközei kifogástalan szolgálatot nyújtanak 
Önnek a mindennapok során. Mivel biztosak vagyunk termékeink 
minőségében és megbízhatóságában, ezért minden vásárlónknak 
lehetőséget biztosítunk a szabványos 2 év garancián túl plusz egy 
év garanciára. A garancia 3 évre kibővítéséhez a termék weboldalon 
történő regisztrációja szükséges. További információkért keresse  
a www.brother.hu weboldalon a „3 év garancia” menüpontot. 


