Încrederea vine din utilizarea
consumabilelor originale Brother
Utilizarea consumabilelor originale pentru imprimantele
și multifuncționalele Brother asigură performanță
optimă. Consumabilele originale Brother oferă cea
mai bună calitate în mod constant, meritând din
plin investiția.
Consumabilele Brother sunt create ca parte integrantă din sistemul
de imprimare. Fiecare este dedicat gamei sale de echipamente,
împreună vă oferă cele mai bune rezultate, vă protejează investiția
și vă asigură garanția de service Brother.

Conectivitatea wireless
(disponibilitate software în funcție de model)

Mulțumită conectivității wireless, noua gamă Inkbenefit Plus
de la Brother face și mai simplă partajarea echipamentului și
a documentelor cu ceilalți. Puteți imprima direct de pe smartphone
sau tabletă, deci imprimarea mobilă nu a fost nicicând mai simplă.
Aplicația Brother pentru mobil iPrint&Scan
Imprimați, scanați, trimiteți sau previzualizați mesaje fax,
previzualizați copiile și verificați statusul echipamentului direct de
pe dispozitivul dumneavoastră Android, iOS & Windows Phone
(imprimare & scanare doar din Windows Phone)
Apple AirPrint
Imprimați de la și scanați către cele mai cunoscute tipuri de fișiere,
activând orice aplicație AirPrint
Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)
Imprimați de la și scanați către o tabletă cu Windows 8, 10 sau
Windows RT

Garanția extinsă Brother
Produsele Brother sunt fabricate la cele mai înalte
standarde și sunt renumite pentru calitatea și
durabilitatea lor. Când sunt folosite corect, oferă
servicii excelente.

3 ani

Fă-i plinul
și imprimă!
Sistem de rezervoare de
cerneală simplu de reîncărcat

Economisiți cu noile imprimante cu
sistem de rezervoare de la Brother
www.brother.ro

Fiecare echipament din gamă este dotat cu un sistem de

Web Connect**
Scanați către Dropbox, Google Drive Evernote, Box, One Note și One Drive

rezervoare de cerneală incredibil de simplu de reîncărcat, cu o

Mopria
Imprimați cele mai cunoscute tipuri de fișiere de pe dispozitivele
Android suportate de Mopria

ajutorul flacoanelor originale Brother, de capacitate foarte mare,

capacitate de până la 7500 de pagini*. Sistemul se reîncarcă cu
care spre deosebire de cartușele tradiționale, vă vor ajuta să
obțineți imprimări de calitate fără reumpleri frecvente și, cel mai
important, la costuri reduse.

GARANŢIE
prin înregistrarea pe
www.brother.ro

De aceea, noi oferim încă un an în plus față de
garanția pentru service de 2 ani, la care aveți dreptul.
Deci beneficiați de 3 ani garanție, putând fi liniștiți în cazul în care
aveți nevoie de service. Pentru a beneficia de această oportunitate
a garanției extinse este suficient să vă înregistrați pe website-ul
nostru www.brother.ro

Capabilitate
duplex

În plus, împreună cu echipamentul, veți primi un set complet de
flacoane color și negru. La 4 din cele 5 echipamente primiți încă
un flacon de cerneală neagră pentru încă 7500 de pagini!
Mulțumită inginerilor noștri, cu noul sistem de alimentare hands
free al Inkbenefit Plus, este suficient să așezați flaconul în orificiul
de alimentare și vă puteți ocupa de altceva. Deci reîncărcați fără

Toate specificațiile sunt corecte la momentul tipăririi. Brother este marcă înregistrată a Brother Industries Ltd.
Numele produselor proprii sunt mărci înregistrate sau comerciale ale companiilor deținătoare.
Creat & produs de către Departamentul de marketing BCEE (xx/2020)

Pe lângă capabilitatea de a imprima duplex automat, care vă permite
să economisiți timp și susține mediul, MFC-T920DW și DCP‑T720DW
sunt dotate și cu alimentator automat de documente de 20 de pagini.
Puteți pune teancul de documente la copiat sau scanat în timp ce
îndepliniți alte sarcini. Eficiență la cel mai ridicat nivel.
** Doar cu conectare web

efort și fără murdărire.

Imprimați până la

15000 DE PAGINI
mono*

* Estimare a capacității bazată pe metodologia de imprimare originală Brother, cu utilizarea testelor standard
din industrie pentru a calcula capacitatea în număr de pagini. Se referă la echipamentele DCP‑T520W/
DCP-T525W, DCP-T720DW și MFC-T920DW.

WIRELESS

WIRELESS

WIRELESS

DUPLEX

WIRELESS

DUPLEX

FAX

Reduceți
costurile
Model

DCP-T220

DCP-T420W

DCP-T520W

DCP-T720DW

MFC-T920DW

Funcții

imprimare / copiere / scanare

imprimare / copiere / scanare

imprimare / copiere / scanare

imprimare / copiere / scanare

imprimare / copiere / scanare
/ fax

până la 1200 x 6000 dpi
(Windows)
până la 1200 x 3600 dpi
(macOS)

până la 1200 x 6000 dpi
(Windows)
până la 1200 x 3600 dpi
(macOS)

până la 1200 x 6000 dpi
(Windows)
până la 1200 x 3600 dpi
(macOS)

până la 1200 x 6000 dpi

până la 1200 x 6000 dpi

Viteză imprimare
ISO/IEC 24734 (mono / color)

16 ipm (mono)
9 ipm (color)

16 ipm (mono)
9 ipm (color)

17 ipm (mono)
9 ipm (color)

17 ipm (mono)
16 ipm (color)

17 ipm (mono)
16 ipm (color)

Viteză imprimare draft

25 ppm (mono)
10 ppm (color)

25 ppm (mono)
10 ppm (color)

27 ppm (mono)
10 ppm (color)

27 ppm (mono)
23 ppm (color)

27 ppm (mono)
23 ppm (color)

72 sec.

72 sec.

72 sec.

48 sec.

48 sec.

Viteză imprimare duplex
ISO/IEC 24734

–

–

–

5 ipm (mono / color)

5 ipm (mono / color)

Imprimare duplex automată

–

–

–

da

da

Imprimare duplex manuală

da

da

da

–

–

Rețea

–

da

da

da

da

Hi‑Speed USB 2.0

Hi‑Speed USB 2.0,
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Hi‑Speed USB 2.0,
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Hi‑Speed USB 2.0,
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Hi‑Speed USB 2.0, LAN Ethernet
10/100BASE‑TX, WLAN IEEE
802.11b/g/n, USB host (jpg.)

150 pagini

150 pagini

150 pagini

150 pagini
ADF: 20 pagini

150 pagini
ADF: 20 pagini
tavă MP: 80 pagini

1200 x 2400 dpi

1200 x 2400 dpi

1200 x 2400 dpi

1200 x 2400 dpi
ADF: 1200 x 600 dpi

1200 x 2400 dpi
ADF: 1200 x 600 dpi

LED

LED

ecran 1-linie LCD

ecran 1-linie LCD

ecran 4.5 cm LCD

64 MB

64 MB

128 MB

128 MB

128 MB

Sisteme de operare

Windows / macOS

Windows / macOS

Windows / macOS

Windows / macOS

Windows / macOS

Dimensiuni (L x l x î)

435 x 359 x 159 mm

435 x 359 x 159 mm

435 x 380 x 159 mm

435 x 380 x 195 mm

435 x 439 x 195 mm

6.4 kg

6.4 kg

7.3 kg

8.7 kg

9.7 kg

BTD60BK: 7500
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500
BT5000CMY: 5000

Rezoluție imprimare

Viteză imprimare foto 10 x 15 cm

La Brother, înțelegem complet importanța pe
care o acordați simplității în utilizare, eficienței
costurilor și durabilității echipamentelor
de imprimare.
De aceea am creat cea mai recentă gamă de echipamente Inkbenefit
Plus. Pe lângă dotările menite să vă facă viața mai ușoară, flacoanele
de cerneală care imprimă până la 7500** de pagini, vă ajută și să
economisiți bani. Toate acestea fără a compromite calitatea.

Interfețe

Capacitate alimentare hârtie

Rezoluție scanare (optică)
Ecran control
Memorie

Imprimă
5000
pagini

Imprimă
5000
pagini

Imprimă
5000
pagini

Greutate (kg) fără carton
Capacitate flacoane (pagini)

Imprimă
7500
pagini

* Estimare a capacității bazată pe metodologia de imprimare originală Brother, cu utilizarea testelor
standard din industrie pentru a calcula capacitatea în număr de pagini. Se referă doar la negru,
Cyan, magenta și galben au capacitate de 5000 de pagini.

Flacone incluse

1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Fă-i plinul
și imprimă!

