297 mm x 420 mm

Повече
размери
за печат

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ПЪЛНОФОРМАТЕН А3 ПЕЧАТ
Забравете за нечетливите електронни
таблици, неясните снимки и претъпканите
документи. Всички модели от серията имат
печат в А3 формат. Може да се разгърнете
и да представите работата си без да губите
никакви подробности. Независимо дали ще
разпечатвате широкоформатни документи
или малки изображения, изберете размера,
които ще отговори на Вашите нужди.
Освен печат разполагате и със сканиране,
копиране и факс функции в А3 формат
(при MFC-J3530DW и MFC-J3930DW),
което означава, че работите по-бързо,
по-ефикасно и по-професионално. А3
печатът наистина прави впечатление.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ,
ЗА ПО-МАЛКО ВРЕМЕ И НА
ПО-НИСКА СТОЙНОСТ
Представяме Ви новата серия
мастилено-струйни мултифункционални
устройства на Brother, които ще добавят
професионализъм към Вашия бизнес.
Получавате надеждност и намалявате
разходите, печатате големи обеми без
притеснения, имате повече за по-малко.

СЪЗДАДЕНИ ЗА БИЗНЕСА
Серия създадена специално за бизнеса,
за съвременната взискателна офис среда.
С Brother InkBenefit Professional получавате
бързина, професионално качество на
разпечатките, жична и безжична мрежова
свързаност и в същото време намалени
разходи.

Черно мастило с капацитет до 3000 стр.

Инвестирайте в бъдещето, насладете
се на големи обеми печат на ниска
стойност. Перфектно решение за
намаляване на общите разходи
с всяка една разпечатка.
3 000 черно 1 500 всеки цвят

iPrint&Scan
Печат и сканиране
директно от Вашето
мобилно
устройство.

Уеб свързаност
Директен печат от
популярни онлайн
услуги за запазване
на файлове,
без нужда от
компютър.

Brother облачни
приложения
Достъп до
иновативни облачни
приложения
директно от Вашето
Brother устройство.

Печат устойчив на влага и избледняване
ВСЕКИ ПЪТ ТРАЕН И ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ
Вашите графики, фигури и презентационни таблици никога
вече няма да бъдат скучни. Нашите нови пигментни мастила
с бързосъхнеща основа осигуряват отлично качество на печат
с висока плътност на черното и интензивни цветове. Получавате
устойчиви на влага и избледняване, детайлни висококачествени
разпечатки, които ще се съхранят във времето.

Бърз, надежден печат с професионално
качество, специално създаден за малките
офис и бизнес работни групи.
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Посрещнете големите печатни натоварвания без проблем и
постоянна нужда от презареждане с хартия. Стандартната тава
за хартия е с капацитет до 250 листа, мултифункционалната
със 100, а имате възможност и да го увеличите с още 250, чрез
допълнителната долна тава. Разполaгате с общ капацитет от
600 листа за безпроблемна работа. (само MFC-J3930DW).
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Характеристики

6.8 см сензорен LCD дисплей
• 9.3 см сензорен LCD дисплей
Памет - 128MB
• Памет - 256MB
50 листа ADF
• 50 листа двустранен ADF
1 тава за 250 листа
• 2 тави за по 250 листа
Заден слот за ръчно подаване на 1 лист
Мултифункционална тава за 100 листа (100 за A4 формат / 50 за A3
•
формат)
•
•
•
•
•

Максимален размер на хартията A3
4 800 x 1 200 dpi резолюция на печат*
Скорост на печат 22 черно-бяло / 20 цветно ipm**
6 сек. време за отпечатване на първо копие***
Автоматични двустранни печат, копиране, сканиране, факс
Възможност за касети с мастило с голям капацитет
•
(3,000 черно-бяло / 1,500 цветно)****
• Директен печат на JPEG изображения от USB флаш памет

Копиране
•
•
•
•

• Максимален размер A3
Максимален размер A4
10 сек. време за отпечатване на първо копие (от режим Готовност)*****
• 6 сек. време за отпечатване на първо копие (от режим Готовност)*****

Сканиране
•

Със серията А3 мултифункционални
устройства Вие сте готови за бизнес

Дали става на въпрос за книжка, 12 месечен план или
промоционален плакат, уверете се, че те ще се открояват,
покажете професионално качество в А3 формат. Ползвайте
и удобните функции за лесно и бързо сканкиране на големи
документи и страници на книги в А3 формат.

Без усилие управлявате задачите за печат и функциите на
принтера през 3,7‘‘ LCD сензорен дисплей (при MFC-J3930DW).
Вградените Ethernet и безжична мрежа Ви позволяват да
свържете всичките си устройства към една машина за
по-голямо удобство. Печатът никога не е бил толкова лесен.

MFC-J3930DW

Печат
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•

ПЕЧАТ ДО А3 ФОРМАТ

СВЪРЗАНОСТ С ЕДНО НАТИСКАНЕ

MFC-J3530DW

Работа с хартията

Голям капацитет на хартията за големи
задачи
ПО-РЯДКО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ С ХАРТИЯ
- КАПАЦИТЕТ НА ТАВИТЕ ДО 600 ЛИСТА

MFC-J3930DW

Намалете разходите за печат с Brother мастилата с голям
капацитет за серията InkBenefit Professional - капацитет
на черното до 3 000 страници и до 1 500 страници за всеки
цвят. Получавате повече, а разходите са намалени.

MFC-J3530DW

MFC-J2330DW

НИСКА СТОЙНОСТ НА СТРАНИЦА

MFC-J2330DW

МОБИЛНИ И УЕБ ФУНКЦИИ

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.
(Януари 2017)

• Максимален размер A3
Максимален размер A4
Резолюция - до 600 x 600dpi (от ADF), 1,200 x 2,400dpi (от стъклото
•
на скенера), 19,200 x 19,200dpi (увеличена)
Сканиране към USB, и-мейл, OCR, изображение, файл, облачно
•
приложение

Факс
•
•
•
•

• Максимален размер A3
Максимален размер A4
Скорост – 14,400bps
• Скорост – 33,600bps

Мобилност и свързаност
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
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•

Hi-Speed USB 2.0
Вградена мрежова карта Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Безжична мрежа IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode)
Wi-Fi Direct™
Стандарт за близка комуникация (NFC)
Уеб / Облачна свързаност
Приложение Brother iPrint&Scan / AirPrint / Brother Print Service
•
Plug-in / Mopria Google Cloud 2.0

Консумативи
• LC3617 Стандартна касета с мастило (550 стр. черно-бяло / цветно)
LC3619XL Касета с мастило с голям капацитет (3,000 стр. черно-бяло /
•
1,500 стр. цветно)

* Вертикално x Хоризонталноl
** (Спрямо лазерно ISO/IEC 24734)
*** От режим Готовност

**** П
 осоченият капацитет на мастилата
е съгласно ISO/IEC 24711
***** ISO/IEC 24735 Annex D

