Slimme en
compacte
inkjet printers
De nieuwe mini inkjets van
Brother vinden gegarandeerd
een plek op ieder bureau, thuis
en op kantoor.

www.brother.be

Compacte 4-in-1 inkjet printers
beschikbaar in het zwart of in het wit
Print tot 12/10 images per minuut (mono/kleur)
Automatisch 2-zijdig printen
6,8 cm LCD kleurentouchscreen
Aansluiting voor bekabeld & draadloos netwerk
Mobiel printen + NFC connectiviteit
Papierlade 100 vellen
Automatische documenttoevoer (ADF) tot 20 vellen

MFC-J895DW (wit model)
MFC-J890DW (zwart model)

Compacte 3-in-1 inkjet printer
met aparte lade voor fotopapier
Print tot 12/10 images per minuut (mono/kleur)
Automatisch 2-zijdig printen
6,8 cm LCD kleurentouchscreen
Aansluiting voor draadloos netwerk
Mobiel printen
Papierlade 100 vellen + fotopapierlade 20 vellen

DCP-J774DW (wit model)
DCP-J772DW (zwart model)

De ideale partner, bij u
thuis en op kantoor.

Bespaar op afdrukkosten
dankzij inktpatronen met
hoog rendement
Deze originele Brother supplies zijn
beschikbaar voor de hele reeks.

LC-3211
STANDAARD RENDEMENT
TOT 200/200 PAGINA'S*
INDIVIDUELE INKTPATRONEN C, M, Y & BK
OOK BESCHIKBAAR ALS PACK (4 CARTRIDGES)

LC-3213
HOOG RENDEMENT
TOT 400/400 PAGINA'S*
INDIVIDUELE INKTPATRONEN C, M, Y & BK
OOK BESCHIKBAAR ALS PACK (4 CARTRIDGES)

* Opbrengst in mono/kleur bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 24711.

Vlotte aansluiting op het
bekabeld & wifi netwerk
U kunt de printer makkelijk aansluiten op het
netwerk, zowel met een kabel als via wifi,
zodat meerdere gebruikers de printer kunnen
gebruiken. Documenten delen en bewaren in
online opslagdiensten als EVERNOTE, Google
Drive en OneNote is bijzonder makkelijk met de
Brother Cloud Apps.

€

Slimme functies voor lagere
afdrukkosten

Naast de standaard inktpatronen zijn er ook
cartridges met hoog rendement waarmee u uw
afdrukkosten sterk kunt verlagen. Onze printers
gebruiken vier individuele inktpatronen, dus
u hoeft enkel het lege patroon te vervangen.
Dankzij de functie voor automatisch dubbelzijdig
printen kunt u nog meer besparen op inkt en
papier.

Veelzijdige opties voor
papierverwerking
Gebruik de standaard papierlade voor uw
normale afdrukken en de aparte fotopapierlade
om uw foto's te printen. De functie voor
automatische documenttoevoer is ideaal om
snel meerdere pagina's tegelijk te scannen of
kopiëren.

Alleen de originele
inktpatronen van
Brother garanderen
de beste kwaliteit.
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Specificaties

Algemeen
Wit model
Zwart model



6,8cm kleurentouchscreen

Printen








Tot 12/10 images per minuut (zwart-wit/kleur)









Resolutie tot 6.000 x 1.200 dpi









Automatisch dubbelzijdig printen

Scannen








Naar e-mail, afbeelding, bestand, USB, SharePoint® & web services









Resolutie tot 1.200 x 2.400 dpi (optisch) & 19.200 x 19.200 dpi (geïnterpoleerd)

Kopiëren






Tot 5,6 kopieën per minuut





Tot 6 kopieën per minuut





Resolutie tot 1.200 x 1.200dpi

Fax




33.6kbps Super G3

Papierverwerking




Standaard papierlade 100 vellen + fotopapier lade 20 vellen + manuele invoer 1 vel





Standaard papierlade 150 vellen + manuele invoer 1 vel





Automatische documenttoevoer (ADF) 20 vellen

Connectiviteit












USB, Wifi (IEEE 802.11b/g/n) & Wi-Fi DirectTM





Ethernet (10Base-T/100Base-TX)





NFC-kaart voor mobiel printen





Mobiel printen & scannen: iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Android print service plugin

Standaard garantie








2 jaar Collect & Return

Contact:

Brother International Belgium nv/sa
Industrialaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden
+32 (0)2 467 42 11 - www.brother.be - info@brother.be
Brother waarborgt niet dat de vermelde specificaties vrij zijn van fouten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een
geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Verantwoordelijk uitgever: Brother International België nv

