
Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25  Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.  
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки  
или търговски марки на съответните компании.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Памет 128MB 
Свързаност USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BASE-TX 
Мобилна свързаност Brother приложение iPrint&Scan, Airprint, Google Cloud Print™,  
 WiFi Direct, NFC 
Дисплей 9.3 cм сензорен LCD дисплей 

ЦВЕТЕН ПРИНТЕР
Скорост (Спрямо лазерен)* До 22 / 20ipm за черно-бяло и цветно 
Двустранен печат Автоматичен до формат A4 
Резолюция До 6,000dpi x 1,200dpi (Вертикално x Хоризонтално) 
Печат без поле Налично за A3, A4, LTR, A6, Снимка 10x15cm, Photo-L, Photo-2L, 
 Index card, Postcard
Минимален размер на капката 1.5pl (с хартия Brother BP71 ) 

ЦВЕТЕН ФАКС
Модем 14.4 kbps 
Бързо набиране 100 локации за предварително запазени номера
Памет страници До 200 страници (ITU-T Test Chart No 1) 
Режим коригиране на грешки Да 
Други функции Препращане на факс, Отдалечен достъп,Извличане на факс,  
 Двоен достъп,Интернет Fax (I-Fax)**, 
 PC-Fax (Изпращане на факс от компютър), PC-Fax получаване***, 
 Автоматично намаляване , групово набиране 

ЦВЕТЕН КОПИР
Скорост До 12 / 9 ipm за черно-бяло и цветно 
Резолюция До 1,200 x 2400dpi (цветно и черно-бяло) 
Множество копия Да (99 копия) 
Увеличение / Намаление 25% - 400% 
Други функции Печат N-in1, Печат на плакат 

ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ
USB PictBridge, USB flash memory drive
Медийни карти Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital
 High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC),  
 Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile
Формат за Директен печат JPEG
Формат за Директно сканиране JPEG, PDF (цветно), TIFF, PDF (черно-бяло)

СОФТУЕР
Driver software включен Brother MFL-Pro Suite
Software - Windows® Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE с OCR,
Software - Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!, PageManager9
Поддържани операционни  
системи Windows® 8
 Windows® 7
 Windows Vista®
 Windows® XP
 Windows Server® 2003 & 2003 R2
 Windows Server® 2008 & 2008 R2
 Windows Server® 2012 & 2012 R2
 Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x

ТЕГЛО / РАЗМЕРИ
С кашон (Ш)569cm x (Д)265cm x (В)398cm  11.9Kg
Без кашон (Ш)480cm x (Д)290cm x (В)188cm  9.5Kg 

ДРУГИ
Консумация на електроенергия При работа - прибл. 32W 
 Режим Готовност - прибл. 5,5W 
 Режим Sleep - прибл. 1.9W 
 Изключен - прибл. 0.04W 
Налягане на звука 50dBA (Средно)
(работен режим)     

MFC-J4620DW предлага множество функции и е едно от най-компактните мастилено-струйни мултифункционални устройства  
с възможност за печат в А3 формат благодарение на задния слот за ръчно подаване на хартия.

С печат в А4 формат и скорост до 22 ipm за черно-бяло и 20 ipm за цветно, получавате документи с професионално качество  
и то без да Ви се налага да чакате за тях. С мастилата с голям капацитет до 1200 страници намалявате разходите.

Print 3.0 е удобство при печат. Ползвате NFC четецът за близка комуникация и бързо свързване на вашия смартфон или таблет  
с MFC-J4620DW и печатате от или сканирате безпроблемно към мобилното си устройство чрез приложението Brother iPrint&Scan.  
Може безжично да се свържете в съществуващата мрежа за печат и сканиране от настолния компютър.

Свързвате се директно и печатате от или сканирате към различни облачни приложения като Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive, 
PICASA, FLICKR, EVERNOTE и OneNote.

Всички Brother мастилено-струйни мултифункционални устройства имат четири индивидуални мастила, което означава,  
че така подменяте само цвета, който е изразходван, в следствие и разходите са намалени. MFC-J4620DW е носител на стриктните 
международни сертификати ENERGY STAR, Blue Angel и Nordic Swan, които Ви гарантират ниска консумация на електроенергия,  
ниски нива на шум и ориентиран към рециклиране дизайн. 

ЦВЕТЕН СКЕНЕР
Резолюция Оптична: до 2,400dpi
 Интерполирана: до 19,200dpi
Скорост сканиране От 3.37 сек. за черно-бяло и цветно при 100dpi
Поддържани формати  
при сканиране JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB flash memory drive поддържаща PDF
 черно-бяло и цветно, JPEG, TIFF).
Сканиране към Email, OCR, изображение / Card, файл, USB Flash Drive, FTP, мрежа***,
 E-mail сървър** 

БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА
Подаване на хартия Стандартна тава за хартия за 150 листа 
 Автоматично листоподаващо устройство за 20 листа (ADF) 
 Слот за ръчно подаване на 1 лист А3
Извеждане на хартия 50 листа 
Размери на хартията Пейзаж: A4, LTR, EXE. Портрет: A3, LGR, LGL, A5, A6, Снимка, Indexcard,  
 Photo-L, Photo-2L, Com-10, DL пощенски плик, Monarch 
Хартия - Видове Обикновена, хартия за мастиленоструен печат, гланцирана,  
 прозрачно фолио

КОНСУМАТИВИ
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Стандартна мастилница LC223 BK/C/M/Y Черно / Синьо / Червено / Жълто:   
 - Приблизително 550**** A4 страници 
Мастилница с голям капацитет LC225 XL C/M/Y Голям капацитет  Синьо / Червено / Жълто  
 - Приблизително 1,200**** A4 страници,  
 LC227 XL BK Голям капацитет Черно  
 - Приблизително 1,200**** A4 страници
Brother хартия BP71GA3: A3 гланцирана фотохартия, 20 листа 
 BP71GLA: A4 гланцирана фотохартия, 20 листа 
 BP71GLP: 10x15cm гланцирана фотохартия, 20 / 50 листа 
 BP60MA:A4 матирана хартия за мастилено-струен печат, 25 листа 
 BP60PA: A4 хартия за мастилено-струен печат, 250 листа 
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MFC-J4620DW  

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С PRINT 3.0

* ISO/IEC 24734 

** Безплатно за сваляне от http://support.brother.com 

*** Windows® само 

**** Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 24711 

MFC-J4620DW Технически характеристики

УСТРОЙСТВО НА КОЕТО МОЖЕ 
ДА СЕ ДОВЕРИТЕ

ПЕЧАТ - СКАНИРАНЕ - КОПИРАНЕ - ФАКС



ПРЕДСТАВЯНЕ

MFC-J4620DW
УСТРОЙСТВО НА КОЕТО 
МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ

Променете представата си  
за печат в офиса. MFC-J4620DW 
е надеждно мастилено-струйно 
мултифункционално устройство, 
създадено специално да повиши 
продуктивността Ви. Функции като 
автоматичен двустранен печат, 
мобилна свързаност и печат 
формат А3 са събрани в едно 
стилно, компактно устройство, 
което прави деня Ви по-приятен.

Добре дошли в една нова ера  
на печат.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С PRINT 3.0.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Вашият бизнес  
го заслужава. Направете 
впечатление с качествен 
печат до А3 формат чрез 
задния слот за ръчно 
подаване на хартия.  
С резолюция от 6,000 
x 2,000 dpi вашите 
разпечатки винаги са  
с професионално качество. 

ПРОДУКТИВНОСТ

MFC-J4620DW предлага 
множество продуктивни 
решения, за да направи 
бизнеса Ви по-успешен. 
Бързият печат и 
сканиране в комплект 
с автоматичното 
листоподаващо устройство 
за 20 листа Ви позволяват 
лесно дигитализиране 
и споделяне на важната 
информация.

Ключови функции
•  Скорост на печат до 22ipm за черно-бял  

и 20ipm за цветен 

• Мастила с голям капацитет до 1,200 страници

•  Автоматичен двустранен печат, копиране,  
сканиране и факс формат А4

• Печат и сканиране от смартфон и таблет

•  Безжична и Ethernet свързаност плюс NFC  
стандарт за близка комуникация

• 9.3 см цветен сензорен LCD дисплей

•  Автоматично листоподаващо устройство за 20 листа 
за бързо сканиране, копиране и факс  

• Заден слот за печат на формат А3

• Тава за хартия за 150 листа формат А4

СВЪРЗАНОСТ

С вградените безжична  
и мрежова свързаност  
и възможността за връзка 
с облачни приложения 
MFC-J4620DW ви гарантира 
безпроблемно сътрудничество 
на целия екип. Сканиране към 
и печат директно от облачни 
приложения, като Dropbox, 
Evernote, OneDrive и Google 
Drive. Целият екип работи  
по-бързо, лесно дигитализира 
и споделя важната 
информация.

МОБИЛНОСТ  
И ИНТЕГРАЦИЯ

Развиващите се компании 
вървят постоянно напред, 
когато става въпрос за 
технологии. Вградените 
решения за мобилен печат 
и сканиране предлагат 
безпроблемна съвместимост 
с вашето Apple, Android  
и Windows устройство. 
С приложението Brother 
iPrint&Scan печатате  
от и сканирате директно към 
вашия смартфон или таблет. 

Намалете разходите

С мастилата с голям 
капацитет до 1200 страници 
за всеки цвят, заедно с 
другите функции, като 
двустранен печат и режим 
за пестене на мастило 
значително намалявате 
разходите си за печат. 

*ISO/IEC 24734


