297 mm x 420 mm

Imprimare la orice
dimensiune pentru
toate birourile

EXPERIMENTAȚI CAPABILITĂȚI
DE IMPRIMARE COMPLETĂ A3
Uitați de tabelele înghesuite, fotografiile neclare
și documentele aglomerate. Toate modelele
din această gamă au capacitate de imprimare
A3. Vă puteți extinde, arăta și prezenta
munca fără a fi nevoit să renunțați la detalii.
Fie că imprimați documente în format mare
sau o imagine mică, alegeți din gama variată
de dimensiuni ale hârtiei pentru a se potrivi
nevoilor dumneavoastră. În plus, modelele
MFC-J3530DW și MFC-J3930DW pot
scana, copia și trimite fax în format A3, ceea
ce înseamnă că puteți lucra mai rapid, mai
inteligent și mai eficient. Imprimarea A3 chiar
are un impact în afacerea dumneavoastră.

IMPRIMARE DE CALITATE ÎNTR-UN
TIMP MAI SCURT, LA COSTURI
MAI MICI
Vă prezentăm noile echipamente multifuncționale
Brother ce oferă performanță de nivel
profesional. Cu o construcție robustă și costuri
de imprimare scăzute, acestea oferă imprimare
de volum, fără grija consumului. Vă oferă mai
mult cu investiții mai mici.

CREATE PENTRU PROFESIONIȘTI
Noua gamă InkBenefit Professional are
echipamente robuste, pentru medii solicitante
și oferă imprimare de calitate profesională rapid
și la costuri mici. În plus, aduce conectivitate
avansată și specificații necesare unui mediu
de lucru solicitant.

SPECIFICAȚII MOBILE ȘI WEB

Negru: Imprimați până la 3000 de pagini
cu un cartuș

MFC-J2330DW

MFC-J3530DW

MFC-J3930DW

Reduceți costurile de imprimare folosind
cartușele optionale de foarte mare
capacitate, care vă oferă și mai multe
imprimări de calitate cu investiții mai mici.

•

•

MFC-J3930DW

Descoperiți echipamentele multifuncționale
cu performanțe profesionale dedicate
birourilor medii și grupurilor de lucru.

MFC-J3530DW

Mențineți costurile de imprimare la un nivel scăzut cu cartușele de
mare capacitate de la Brother. Capacitatea cartușelor InkBenefit
Professional, de până la 3000 de pagini negru și 1500 pagini color,
vă asigură că veți plăti mai puțin pentru
a imprima mai mult.

MFC-J2330DW

COST PE PAGINĂ SCĂZUT

•
•

•
•

3 000 MONO

WebConnect
Imprimați direct din
cele mai populare
site-uri cu stocare
fără a mai utiliza
computerul.

Brother Cloud Apps
Accesați aplicații
inovatoare bazate
pe cloud direct
de la echipamentul
Brother.

•

•

•

ADF 50 de coli (sortare copii până la 30 coli)
ADF 50 de coli duplex
1 tavă x 250 coli
2 tăvi x 250 coli
Slot de alimentare manuală de o coală
Tavă universală de 100 de coli (100 x A4 / 50 x A3)

Documente rezistente la apă și decolorare
IMPRIMĂRI DE CALITATE ȘI DURABILE
DE FIECARE DATĂ
Graficele, diagramele și prezentările dumneavoastră nu vor mai fi
monotone. Noua noastră cerneală bazată pe pigmenți cu uscare
rapidă oferă printuri de calitate superioară, cu negru intens și
culori realiste. Aceste imprimări detaliate, de înaltă calitate, sunt
rezistente la apă și decolorare, asigurându-vă că documentele
vor trece proba timpului.

•

•

•

•

Dimensiune maximă A3
Rezoluție imprimare* 4 800 x 1 200 dpi
Viteză de imprimare** 22 mono / 20 color ipm
Timp imprimare prima pagină*** 6 secunde
Imprimare, copiere, scanare și fax duplex automat
Cartușe opționale de mare capacitate (3,000 mono / 1,500 color)****
Imprimare directă a fișierelor JPEG de pe stick de memorie USB
Dimensiune maximă A3
Dimensiune maximă A4
Timp prima copie 10 secunde (din mod ready)*****
Timp prima copie 6 secunde (din mod ready)*****

•

Tăvi de mare capacitate pentru
volume mari de imprimare
REALIMENTAȚI MAI RAR CU HÂRTIE DATORITĂ
CAPACITĂȚII DE PÂNĂ LA 600 DE PAGINI
Aflați despre volumele mari de imprimare fără a mai fi nevoie de
realimentare frecventă cu hârtie. Tava standard pentru hârtie are
o capacitate de 250 de coli, în timp ce tava universală poate
gestiona până la 100 de coli. Creșteți și mai mult capacitatea
de alimentare cu hârtie folosind tava inferioară ce vă permite
să adăugați 250 de coli suplimentare, ajungându-se astfel la
o capacitate totală de 600 de coli (doar pentru MFC-J3930DW).

Imprimare
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Copiere
•
•

Scanare

Gama de multifuncționale A3
pregătită pentru afaceri

•

Fie că este o broșură, un plan de acțiuni pe 12 luni sau un poster
promoțional, asigurați-vă că iese în evidență prin imprimare A3
de calitate profesională. Puteți scana documente mari și pagini
de carte cu ușurință mulțumită funcționalității de scanare A3
a echipamentelor InkBenefit Professional.

Navigați fără efort printre sarcinile și funcțiile de imprimare cu
ajutorul ecranului tactil color LCD de 9.3cm (la MFC-J3930DW).
Conectivitatea Ethernet și wireless încorporate vă permit să
conectați toate dispozitivele la un singur echipament pentru mai
mult confort. Imprimarea nu a fost nicicând mai accesibilă.

Brother Central and Eastern Europe
Birou de Reprezentanță în România
Strada Sevestopol 13-17, București
Telefon: 021 311 7766
Fax: 021 310 7553
www.brother.ro
Toate specificațiile sunt corecte la momentul tipăririi. Brother este marcă comercială înregistrată a Brother Industries Ltd.
Numele produselor companiei sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.
Creat și dezvoltat de către departamentul de marketing al BCEE (Ianuarie 2017).

Dimensiune maximă A3
Dimensiune maximă A4
Până la 600 x 600dpi (din ADF), 1,200 x 2,400dpi (de pe flatbed),
19,200 x 19,200dpi (Enhanced)
Scanare către USB, E-mail, OCR, Image & File, Cloud Storage Services

Fax

IMPRIMARE PÂNĂ LA A3

CONECTIVITATE LA ÎNDEMÂNĂ

Ecran tactil LCD 6.8cm
Ecran tactil LCD 9.3cm
Memorie - 128MB
Memorie - 256MB

Manevrarea hârtiei

1 500 COLOR

•

iPrint&Scan
Imprimați și scanați
direct de pe
dispozitivul mobil.

Specificații generale

•
•

Dimensiune maximă A3
Dimensiune maximă A4
Viteză – 14,400bps
Viteză – 33,600bps

Mobil și conectivitate
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hi-Speed USB 2.0
Ethernet 10Base-T/100Base-TX încorporat
Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode)
Wi-Fi Direct™
Near Field Communication (NFC)
Conectivitate Web / Cloud
Brother iPrint&Scan app / AirPrint / Brother Print Service Plug-in /
Mopria Google Cloud 2.0

Consumabile
LC3617 Cartușe de capacitate standard (550 pagini mono / color)
LC3619XL Cartușe de mare capacitate (3,000 pagini mono / 1,500
pagini color)

* Vertical x orizontal
** (Comparabil laser ISO/IEC 24734)
*** Din modul ready

**** Capacitatea aprox. a cartușului declarată
în conformitate cu ISO/IEC 24711
***** ISO/IEC 24735 Anexa D

