Удобни,
здрави,
надеждни.
Изгоден печат без компромис в
качеството.
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Перфектни за
малкия и
домашен офис.

Достъпна надеждност
Всяко устройство в серията работи с Brother "Ink
tank" система с вградени резервоари с мастило за
печат на до 6,500 страници.
Тази удобна система работи с оригинални бутилки
с мастило Brother. За разлика от стандартните
касети с мастило тук постигате големи обеми печат,
допълвате по-рядко резервоарите и най-вече
намалявате разходите за печат.
Нещо повече, в комплекта с всяко устройство
получавате пълна гама от бутилките с мастило,
като при три от четирите машини получавате и
втора, допълнителна бутилка с черно мастило за
още 6,500 страници.

Ние от Brother знаем, колко е важно да
разполагаме с лесно и удобно за
ползване печатащо устройство, което да
е надеждно и да издържа нашето
натоварване и теста на времето.
Може да разчитате на нашата серия с
капацитет на печат до 6,500* стр.
Получавате компактно устройство, което
пасва перфектно на всяко оживено
домакинство и малък офис.

Quiet without compromise
Print quietly without comprising on speed or quality, operating
at the lowest decibel in class (under 50dB). All the models
throughout the range are designed to sit on your desk, printing
quietly at full speed while you work without interruption.

Новата серия Inkbenefit Plus на Brother предлага
множество удобни функции, които не само улесняват
работното ежедневие, но и помагат за значително
намаляване на разходите, и то без компромис в
качеството на печат.
Състояща се от 4 модела, всеки със свои индивидуални
характеристики, новата подобрена серия Inkbenefit Plus е
достъпно удобно и надеждно решение за всеки малък и
домашен офис.

*Приблизителният капацитет е базиран на Brother оригинална методология, ползвайки индустриални тестови шаблони за изчисление на капацитета.
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мрежа
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Жична и безжична мрежова свързаност
Мобилен печат
128MB памет
12 ipm черно-бял и 10 ipm цветен печат
Резолюция на печат до 600 x 1200dpi
Тава за хартия за 150 листа
Автоматичен двустранен печат
Автоматично листоподаващо устройство за 20
листа
Мултифункционална тава за 80 листа
4.5 см LCD дисплей
В комплекта - 2 черни мастила, 1 синьо, 1
червено и 1 жълто

MFC-T910DW

Компактно 3 в 1 цветно
мастиленоструйно устройство
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Компактно 3 в 1 цветно
мастиленоструйно устройство
с безжична мрежа и ADF
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Hi-Speed USB 2.0 Интерфейс

Безжична мрежа

Безжична мрежа

128MB памет

Мобилен печат

Мобилен печат

12 ipm черно-бял и 6 ipm цветен печат

128MB памет

128MB памет

Резолюция на печат до 600 x 1200dpi

12 ipm черно-бял и 6 ipm цветен печат

12 ipm черно-бял и 10 ipm цветен печат

Тих режим

Резолюция до 600 x 1200dpi

Резолюция до 600 x 1200dpi

Тава за хартия за 150 листа

Тава за хартия за 150 листа

Тава за хартия за 150 листа

1 ред LCD дисплей

1 ред LCD дисплей

ADF за 20 листа

В комплекта - 1 черно мастило, 1 синьо, 1
червено и 1 жълто

В комплекта - 2 черни мастила, 1 синьо, 1
червено и 1 жълто

1 ред LCD дисплей

DCP-T310

DCP-T510W

В комплекта - 2 черни мастила, 1 синьо, 1
червено и 1 жълто

DCP-T710W

MFC-T910DW

DCP-T710W

DCP-T510W

DCP-T310

Характеристики и функции

Общи характеристики
128MB памет
1 ред LCD дисплей

Оригиналните
консумативи Brother
ви гарантират
безпроблемен и с
отлично качество
печат.

4.5 см LCD дисплей
Мрежова свързаност
Безжична свързаност
Мобилен печат
Печат от USB флаш памет (JPEG)

Печат
Цветен печат
12 ipm черно-бяло
10 ipm цветно
6 ipm цветно
Автоматичен двустранен печат
Резолюция 6000 x 1200dpi

Копиране
Цветно копиране
6 ipm черно-бяло
5.6 ipm черно-бяло

Вие не бихте заредили с грешното гориво колата
си, нали? За да получите максимума от Brother
устройството си не правете компромис с
мастилото, само оригиналното Brother мастило
може да ви гарантира перфектно качество
всеки път.
Оригиналните Brother мастила не само ще осигурят
оптималната работа на вашето устройството, но и ще
поддържат качеството на печат винаги на високо
ниво и гарантират най-добри резултати.
Създадени да работят в пълна хармония с Brother
устройствата, оригиналните мастила ви дават
спокойствието и надеждността, от които се
нуждаете.

Работим съвместно за една
по-добра околна среда.

6 ipm цветно
2.7 ipm цветно

Сканиране
Цветно сканиране
3.35 сек. черно-бяло - 100dpi
4.38 цветно - 100dpi

Факс
Факс функцции

Боравене с хартията
Тава за хартия за 150 листа
Мултифункционална тава за 80 листа
Автоматично листоподаващо устройство за 20 листа
Слот за ръчно подаване на 1 лист

Като глобална компания ние приемаме
нашата отговорност към околната среда
наистина много сериозно. Ето защо
непрекъснато се стремим да подобрим
начина си на производство, дизайна на
продуктите си, начина им на употреба и
стигнем чак до рециклирането.
Наш ангажимент е да ограничаваме до
минимум влиянието си върху околната среда
и насърчаваме клиентите си да допринасят
към тази кауза, като улесняваме
рециклирането на използваните оригинални
касети Brother. Просто ни изпратете, за наша
сметка празните си тонер касети и ние ще
организираме рециклирането им.

За повече информация посетете:
www.brother.bg
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Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
София парк, Търговска зона, Сграда 16Д,
партер, офис 1А
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 регострирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са
регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

