
* ISO/IEC 24734 
**Windows® само 
***Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 24711 
Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и логото на Mac са регистрирани търговски марки на Apple Inc., в U.S. и други държави.
PICASA и GOOGLE DOCS са регистрирани търговски марки на Google Inc.
FLICKR е регистрирана търговска марка на Yahoo! Inc 

Като част от серията Print 3.0 на Brother, MFC-J4110DW е с възможност за печат до А3 формат, а в същото време е най-малкото 
устройство правено някога.

Print 3.0 не означава, че нещо е променено, означава, че всичко е подобрено. С нова технология и множество функции MFC-
J4110DW отговаря напълно на нуждите на клиента. Това е нашата най-нова, най-малка и най-бърза иновация. 

MFC-J4110DW променя технологията. Печата в пейзажна ориентация е нашата последна иновация. Много по-малко устройство, 
а много по-бърз печат. Със скорост от 18ipm (изображения в минута) за черно-бял и 16ipm (изображения в минута) за цветен печат 
не ви се налага да чакате за своите документи. 

Намалете разходите за печат: MFC-J4110DW - С автоматичния двустранен печат намалявате разхода на хартия, а с мастилата 
с голям капацитет за до 1,200 страници стойността на печат на страница. Имате професионално качество, а в същото време разхода 
е намален.

Print 3.0 означава, че можете да печатате от повече места и повече устройства. Печат директно от вашето мобилно устройство 
чрез приложението Brother iPrint&Scan или в безжична мрежа с Apple Airprint или Google Cloud Print™. Печатате от и сканирате към 
различни услуги тип "Облак" като GOOGLE DOCS™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, PICASA™ и EVERNOTE™. 

Всички Brother мастилено-струйни мултифункционални устройства имат четири индивидуални мастилници, което означава, 
че подменяте само цвета който е изразходван, като така намалявате разходите. MFC-J4110DW притежава стриктния международен 
сертификат ENERGY STAR и един от най-строгите еко стандарти, немския Blue Angel. С тях си гарантирате ниска консумация на 
електроенергия, ниски нива на шум и ориентиран към рециклиране дизайн. 

DCP-J4110DW 

Мултифункционално устройство 
създадено да отговаря на нуждите 
на Вашия бизнес. Двустранен 
печат, мастила с голям капацитет 
и безжична мрежа. 

Contact:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2
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 положения

Цветен принтер

Цветен копир

Цветен скенер

Боравене с хартията

Памет 128MB 
Свързаност Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BASE-TX 
Мобилна свързаност iPrint&Scan, Apple Airprint, Google Cloud Print™, WiFi Direct 
Дисплей 4.5cm сензорен LCD дисплей

Скорост (Бърз режим) До 33 стр/мин черно-бяло и 25 стр/мин цветно 
Скорост (Спрямо лазерен)* До 18 / 16 изображения в минута 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, LGR, А3
 (А3 печат само през мултифункционалната тава)
Минимален размер на капката 1.5pl (с хартия Brother BP71 )

Скорост (ISO/IEC 24735) До 12 стр/мин за черно-бяло и 9 стр/мин за цветно)
Резолюция До 1,200dpi (цветно и черно-бяло) 
Множество копия Да (99 копия) 
Увеличение / Намаление 25% - 400% 
Други функции Печат N-in1, Печат на плакат

Резолюция Оптична: До 2,400dpi 
 Интерполирана: До 19,200dpi 
Скорост на сканиране От 3.37 сек. за черно-бялo и цветно (100 dpi)
Поддържани формати при JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash Memory Drive поддържаща PDF черно-бяло  
сканиране и цветно, JPEG и TIFF) 
Сканиране към Email / OCR / Изображение / Файл / Card / USB Flash Drive / FTP / Мрежа / 

Подаване на хартия Стандартна тава за хартия за 150 листа 
 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 10 x 15, Indexcard,
 Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL пощенски плик, Monarch 
Хартия - Видове Обикновена, хартия за мастиленоструен печат, Гланцирана, Прозрачно фолио

Driver Software включен Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR,
 Reallusion® FaceFilter Studio
Macintosh Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Поддържани операционни Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
системи Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
 Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
 Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
 Windows® XP Home,
 Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
 Windows Server® 2008 R2 (64bit(x64) edition)
 Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

Стандартна мастилница Черно / Синьо / Червено / Жълто: LC123 BK/C/M/Y - Приблизително 600**** A4 страници 
Мастилница с голям капацитет Голям капацитет LC125XL Синьо / Червено / Жълто - Приблизително 1,200**** A4 страници, 
 Голям капацитет LC127XLBK Черно - Приблизително 1,200**** A4 страници
Brother хартия BP60MA4: A4 матирана хартия за мастилено-струен печат, 25 листа
 BP60PA4: A4 хартия за мастилено-струен печат, 250 листа 
 BP71GA3: A3 гланцирана фотохартия, 20 листа 
 BP71GA4: A4 гланцирана фотохартия, 20 листа 
 BP71GP: 10x15cm гланцирана фотохартия, 20 / 50 листа

С кашон (Ш)56.4cm x (Д)24.7cm x (В)41.6cm 10.1Kg

Без кашон (Ш)48cm x (Д)29cm x (В)16.3m 8Kg

DCP-J4110DW Технически характеристики

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

Консумативи

Тегло / Размери

Други

Консумация При работа - 21W 
на електроенергия Режим Готовност - 5,5W 
 Режим Sleep - 1.5W 
 Изключен - 0.04W

Налягане на звука 50dBA (Средно)

Ние поведохме печата
в съвсем Нова посока. 
вижте бъдещето. 

ЗапоЗнайте се с PRINT 3.0

A4/A3
PRINT

SCAN FAXCOPY

Контакт:



Печат
Постигнете бърза скорост на 
печат от 33 стр. черно-бял 
и 25 стр. цветен печат (18 / 16 
изображения/мин за черно-
бял и цветен печат). 

Сканиране 
Лесно сканирате и копирате 
подвързани документи 
използвайки стъклото на 
скенера.

Безжична мрежа
Пестите ресурси и 
споделяте MFC-J4110DW 
във вашата съществуваща 
жична или безжична 
мрежа.

Мобилно
Използвайте приложенията 
iPrint&Scan, Apple Airprint 
или Google Cloud Print™ за 
печат и сканиране директно 
от вашия iPhone, iPad, 
Аndroid™ устройство или 
Windows® Phone.

Print 3.0 е нещо повече от печат. Целта му е да направи всичко по-лесно. Печат, копиране и сканиране. 
Възможност за А3 печат. Печат в облака. Печат от мобилни устройства. Двустранен печат.

Печат в облака
Печатайте от и сканирайте 
към различни услуги тип 
облак, като Evernote™, 
Dropbox, Facebook™, Flickr®, 
или Picasa™ директно от 
вашето устройство свързано 
в облака.

Сензорен
Чрез лесния за ползване 
сензорен дисплей с едно 
докосване имате дистъп 
до всички функции на 
устройството.

Икономични
Намалете стойността 
на печат на страница с 
мастилата с голям капацитет 
(до 1200 страници).

DCP-J4110DW

DCP-J4110DW

Формат A3
Създайте точни и 
прецизни разпечатки 
формат А3 чрез слота за 
ръчно подаване.

PRINT 3.0 вече е тУк
това е един голям напредък в технологиите За печат.
светът се е променил по хиляди малки начини.
старите правила вече не вършат работа.
Затова ние Започнахме отначало.
съЗдадохме нов диЗайн от самата нула.
той е по-малък.
по-бърЗ.
и се свърЗва по-лесно отвсякога.
представяме ви една нова ера в печата.

ЗапоЗнайте се с PRINT 3.0.


