297 mm x 420 mm

Különböző
igényekhez
különböző méretű
nyomatok

TAPASZTALD MEG A FULL
A3-AS NYOMTATÁS LEHETŐSÉGEIT
Nincsenek többé olvashatatlan táblázatok,
elmosódott fényképek és túlzsúfolt dokumentumok, a Brother új termékcsaládjának minden
modellje képes A3-as méretben nyomtatni.
Az apró részletek is fontosak, nyomtatóink
használatával pedig semmilyen apróság nem
marad láthatatlan. Legyen szó akár nagy
méretű dokumentumról vagy kisebb képről,
a készülékeken beállíthatod a megfelelő
papírméretet a nyomtatásodhoz.
Az MFC-J3530DW és MFC-J3930DW
készülékek A3-as méretben szkennelnek,
másolnak és faxolnak is, tehát teljes körű
szolgáltatást biztosítanak gazdaságosan
és hatékonyan. Maximálisan impresszív.

CSÚCSMINŐSÉGŰ NYOMTATÁS
MÉG GYORSABBAN, MÉG
ALACSONYABB KÖLTSÉGGEL
Ismerd meg a Brother új, tintasugaras,
multifunkciós készülékeit, amelyek valóban
első osztályú kiszolgálásban részesítenek
minden felhasználót. A nyomtatók robosztus,
stabil kialakítása és alacsony üzemeltetési
költsége még nagyobb volumenű nyomtatási
igény kielégítésére képes. Prémium minőség,
alacsony költségek.

ÜZLETRE TERVEZVE
Kifejezetten a nagy teljesítményt,
hatékonyságot és üzleti környezetben történő
terhelhetőséget vettük alapul a termékcsalád
megtervezésekor. Új készülékeink gyorsasága,
alacsony működtetési költségei és
professzionális nyomtatási minősége bárkit
meggyőzhetnek, aki kiváló készüléket keres.
Funkcionális, többféle kapcsolódási
lehetőséggel felfejlesztett modelljeink
tökéletesen idomulnak bármely irodai
környezetbe.

Fekete: akár 3 000 oldal nyomtatása
egyetlen tintapatronnal

Tartsd a lehető legalacsonyabban nyomtatási költségeidet
a Brother szupernagy töltetű tintapatronjainak használatával.
Az InkBenefit Professional kellékanyagai
akár 3 000 oldal fekete és 1 500 oldal
színes nyomtatásra elegendőek.
Spórolj többet nyomtatási költségeiden,
használd a szupernagy töltetű
tintapatronokat. Prémium minőség,
alacsony költségek.

Professzionális teljesítmény, kiemelkedő
minőségű nyomatok kisebb irodába és
munkacsoportok részére.
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•

MFC-J3930DW

ALACSONY LAPKÖLTSÉG

MFC-J3530DW

MFC-J2330DW
MFC-J2330DW

MOBIL ÉS WEB TULAJDONSÁGOK
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1 500 színes

•

•

Brother felhő
applikációk
Innovatív, felhő alapú
applikációk elérése
közvetlenül Brother
készülékedről.

Vízálló és fakulásmentes nyomatok
MINŐSÉGI NYOMATOK HOSSZÚ IDŐRE

Nagy kapacitású tálcák a mennyiségi
nyomtatás kiszolgálása érdekében
KEVESEBB TÖLTÉS, EGYSZERRE AKÁR
600 LAPOS PAPÍRKAPACITÁS
Nagy mennyiségű nyomtatás, folyamatos papírtöltögetés nélkül!
A sztenderd papírtálca 250 lapos, a többfunkciós tálca pedig 100
lapot képes befogadni egyszerre. A papírkapacitás pedig még tovább növelhető további 250 lapos alsó tálcával, amellyel a teljes kapacitás már összesen 600 laposra bővül (MFC-J3930DW készülék).

Kimutatások, grafikonok és prezentációs diák éles, olvasható,
színhelyes kivitelben? Igen! Gyorsan száradó, pigment alapú
tinták garantálják a kiemelkedő minőséget és az életteli színeket.
Készülékeinken nyomtatott dokumentumok részletgazdag,
professzionális nyomatok, amelyek vízállóak és nem fakulnak ki.

6.8cm-es LCD érintőképernyő
9.3cm-es LCD érintőképernyő
Memória - 128MB
Memória - 256MB
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A3-as méretig
4 800 x 1 200 dpi nyomtatási felbontás*
22 mono / 20 színes kpp nyomtatási sebesség**
Első nyomat 6 másodperc***
Automatikus 2-oldalas nyomtatás, másolás, szkennelés, fax
Opcionális nagy kapacitású tintapatronok (3,000 mono / 1,500 színes)****
JPEG képek közvetlen nyomtatása USB-ről
A3-as méretig
A4-es méretig
Első másolat 10 másodperc (készenléti állapotból)*****
Első másolat 6 másodperc (készenléti állapotból)*****

Nyomtatás
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Másolás
•
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Szkennelés
•

Az új A3-as multifunkciós
termékcsalád

A3-as méretig
A4-es méretig
Akár 600 x 600dpi (ADF-ből), 1,200 x 2,400dpi (síkágyról), 19,200 x
19,200dpi (kibővített)
Szkennelés USB-re, e-mail-be, OCR-re, képbe & fájlba, felhő alapú
szolgáltatásokba

Fax

NYOMTATÁS A3-AS MÉRETIG
Legyen szó akár füzetről, éves tervezőről vagy promóciós
poszterről, menj biztosra és nyomtass A3-as méretben,
professzionális minőségben. Nagyíthatod is dokumentumaidat
és füzetlapjaidat az A3-as szkenner funkcióval.

Brother

•
•

A3-as méretig
A4-es méretig
Sebesség – 14,400bps
Sebesség – 33,600bps

Mobil és kapcsolódás

MINDEN EGY GOMBNYOMÁSNYIRA
Intézd nyomtatási munkáidat egyszerűen a 3.7“ méretű színes
érintőképernyőn (MFC-J3930DW készüléken) navigálva,
hatékonyságodat a beépített Ethernet és vezeték nélküli hálózati
kapcsolat segíti, amelyek használatával több készüléket is
összekapcsolhatsz. A nyomtatás még sosem volt ilyen egyszerű.

Általános

50 lapos ADF (szortírozás max. 30 lap)
50 lapos 2-oldalas ADF
1 x 250 lapos papírtálca
2 x 250 lapos papírtálca
1 lapos hátsó kézi lapadagoló nyílás
100 lapos többfunkciós papírtálca (100 x A4 / 50 x A3)

•

WebConnect
Nyomtass közvetlenül
a népszerű online
adattároló oldalakról
számítógép
használata nélkül

MFC-J3930DW

Papírkezelés
3 000 mono

•

iPrint&Scan
Nyomtass és
szkennelj
közvetlenül mobil
készülékedről.

MFC-J3530DW

Hi-Speed USB 2.0
Beépített Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód)
Wi-Fi Direct™
Near Field Communication (NFC)
Web / Felhő kapcsolat
Brother iPrint&Scan applikáció / AirPrint / Brother Print Service
Plug-in / Mopria Google Cloud 2.0

Kellékanyagok
LC3617 Standard tintapatronok (550 mono / színes oldal)
LC3619XL Nagy kapacitású tintapatronok (3,000 mono oldal /
1,500 színes oldal)

www.brother.hu
A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfelelnek 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 (2016 január)

* vertikális x horizontális
** (Lézer összehasonlítás ISO/IEC 24734)
*** készenléti módból

**** K örülbelüli tintapatron kapacitás az
ISO/IEC 24711 szabványnak megfelelően
***** ISO/IEC 24735 D melléklet

