
A wireless csatlakozással a Brother legújabb InkBenefit Plus sorozata 
megkönnyíti az eszköz és a fájljok megosztását másokkal. Nyomtat-
hatsz közvetlenül mobileszközről vagy tabletről, rugalmasan, bárhol 
és bármikor.

(a szoftver elérhetősége modellenként változó lehet)
Wireless csatlakozás

Az automatikus kétoldalas nyomtatással időt spórolhatsz és a környezetet is 
véded, mivel az MFC-T920DW és a DCP-T720DW 20 oldalas automatikus doku-
mentumadagolóval büszkélkedhet. A dokumentumok kétoldalas szkennelése 
és másolása így felügyelet nélkül is megtörténik, amíg Te egyéb feladatokkal 
foglalkozhatsz. Egyszerű folyamatvégzés, valódi hatékonyság.

Duplex 
(kétoldalas) 
funkció

Kibővített Brother garancia
A Brother termékeket úgy terveztük, hogy a legszi-
gorúbb szabványoknak is megfeleljenek, valamint 
megbízhatóságot és minőséget közvetítsenek 
a felhasználó felé. Megfelelő használat esetén 
a Brother eszközei kifogástalan szolgálatot 
nyújtanak. 

A törvényesen előírt 2 éves garancia mellett a gyártó plusz egy 
év garanciát biztosít az esetlegesen felmerülő problémák esetére. 
A kibővített garancia akkor érvényesíthető, ha a vásárlást követően 
regisztrálja új készülékét a www.brother.hu oldalon.

A megbízhatóság alapjai: 
a Brother eredeti kellékanyagok
Az eredeti Brother kellékanyagok garantálják az 
 optimális teljesítményt a Brother nyomtatók és a több-
funkciós készülékek használatakor. A Brother eredeti 
kellékei kiváló minőségű eredményeket biztosítanak 
és nagyszerű ár-érték arányt kínálnak. 

A Brother kellékanyagokat a teljes nyomtatási rendszer részeként 
tervezték. A kellékeket egy adott nyomtató szériával való használatra 
alkották meg, hogy a lehető legjobb eredményeket érje el és ezzel is 
biztosítva legyen az eszközre érvényes garancia.

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. 
bejegyzett márkaneve. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei. 
Tervezés és fejlesztés: BCEE Marketing Osztály (01/2021)

Brother iPrint & Scan mobilalkalmazás  
Nyomtatás, szkennelés, faxküldés, a fogadott faxok előnézete, 
másolási előnézet és a készülék állapotának ellenőrzése Androidról, 
iOS-ről & Windows® Phone eszközökről (nyomtatás és szkennelés 
csak Windows® Phone alkalmazásból) 

Apple AirPrint 
Nyomtass és szkennelj a leggyakoribb fájltípusokba bármelyik 
engedélyezett AirPrint alkalmazás segítségével 

Brother Print & Scan (Windows® 8, 10 és RT) 
Nyomtatás és szkennelés Windows® 8, 10 vagy Windows RT táblagépről 

Web Connect*** 
Szkennelés Dropbox-ba, Google Drive Evernote, Box, One Note és 
One Drive fiókokba

Mopria 
A Mopria által támogatott Android-eszközökről nyomtasd ki 
a leggyakoribb fájltípusokat

*** Internet csatlakozás szükséges hozzá

A széria minden készüléke hihetetlenül egyszerűen kezelhető, 

tintatartály-utántöltő rendszerrel működik, amely akár a 7500 oldal** 

kapacitást is elérheti. A rendszer a hagyományos tintapatronok 

helyett a szupernagy kapacitású, eredeti Brother tintatartályokkal 

működik, amelyek segítenek a nagyobb nyomtatási mennyiség 

megvalósításában, ritkábban kell a készüléket tintával feltölteni 

és ami a legfontosabb: kevesebbe kerül az oldalankénti költség.

Sőt, egyes nyomtatók esetében a dobozban megtalálja az összes 

színű tintatartályt, valamint a széria 6 készülékéből 4-hez jár egy 

második, 7500 oldalra elegendő fekete tintatartály is!

Az új InkBenefit Plus széria tintával történő feltöltésekor csak befor-

dítja a tintatartályát a megfelelő helyre és nem kell tovább bajlódnia 

a feltöltéssel. Így most kevesebb felhajtással és kevesebb  hulladékkal 

megoldja a tinta adagolását. 

Egyszerűen használható 
tintatartály-utántöltő rendszer

Nyomtass akár

15000 OLDALT
fekete-fehérben!*

* A megadott hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti módszertanán alapul, az oldal hozamának 
kiszámításához az iparági teszt-diagrammokat használatuk. A DCP-T520W, DCP-T720DW és 
MFC-T920DW készülékekre vonatkozik.

3év

regisztráción alapuló
www.brother.hu

GARANCIAGARANCIA

Töltsd fel és 
nyomtass!

www.brother.hu

A Brother tintatartályos, utántölthető 
rendszerű multifunkciós készülékeivel 
többet spórolhatsz!



Modell DCP-T220 DCP-T420W DCP-T520W DCP-T720DW MFC-T920DW

Funkciók nyomtató / másoló / szkenner nyomtató / másoló / szkenner nyomtató / másoló / szkenner nyomtató / másoló / szkenner nyomtató / másoló / szkenner 
/ fax

Nyomtatási felbontás akár 1200 x 6000 dpi (Windows) 
akár 1200 x 3600 dpi (macOS)

akár 1200 x 6000 dpi (Windows) 
akár 1200 x 3600 dpi (macOS)

akár 1200 x 6000 dpi (Windows) 
akár 1200 x 3600 dpi (macOS) akár 1200 x 6000 dpi akár 1200 x 6000 dpi

Nyomtatási sebesség  
ISO/IEC 24734 

16 kép/perc (mono) 
9 kép/perc (színes)

16 kép/perc (mono) 
9 kép/perc (színes)

17 kép/perc (mono) 
9.5 kép/perc (színes)

17 kép/perc (mono) 
16.5 kép/perc (színes)

17 kép/perc (mono) 
16.5 kép/perc (színes)

Vázlat nyomtatási sebesség 28 lap/perc (mono) 
11 lap/perc (színes)

28 lap/perc (mono) 
11 lap/perc (színes)

30 lap/perc (mono) 
12 lap/perc (színes)

30 lap/perc (mono) 
26 lap/perc (színes)

30 lap/perc (mono) 
26 lap/perc (színes)

Fotónyomtatási sebesség  
10 x 15cm 75 mp. 75 mp. 75 mp. 52 mp. 52 mp.

Duplex nyomtatási sebesség 
ISO/IEC 24734 – – – 5.5 kép/perc (mono/színes) 5.5 kép/perc (mono/színes)

Auto duplex nyomtatás – – – igen igen

Kézi duplex nyomtatás igen igen igen – –

Hálózat – igen igen igen igen

Interfész 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

Bemeneti papírkapacitás 150 lap 150 lap 150 lap 150 lap 
ADF: 20 lap

150 lap,  
ADF: 20 lap 

Többcélú tálca: 80 lap

Szkennelési felbontás 
(optikai) 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

Kezelőpanel LED LED 1‑soros LCD kijelző 1‑soros LCD kijelző 4.5cm LCD kijelző

Standard memória 64 MB 64 MB 128 MB 128 MB 128 MB

Operációs rendszer Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS 

Méretek (szé x mé x ma) 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

Súly (kg) karton nélkül 6.4 kg 6.4 kg 7.3 kg 8.7 kg 9.7 kg

Tintatartályok / töltet (oldal) BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

Kezdő tintatartályok
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

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

Akár
5000

oldalhoz
Akár
5000

oldalhoz
Akár
5000

oldalhoz
Akár
7500

oldalhoz

Csökkentsd 
a nyomtatási 
költségeket!

Teljes mértékben megértjük és fontosnak tartjuk, 
hogy egy multifunkciós nyomtató legyen könnye-
dén és megfizethetően használható eszköz, amely 
biztonságos nyomtatást garantál használójának. 

** A megadott hozzávetőleges töltöttség a Brother eredeti módszertanán alapul, az oldal hozamá-
nak kiszámításához az iparági teszt-diagrammokat használatuk. A hivatkozás csak a fekete tintára 
érvényes; a ciánkék, a magenta és a sárga 5000 oldalt nyomtat. 

Ezért alkottuk meg az InkBenefit Plus sorozat legújabb nyomtatóit. 
Nemcsak hasznos funkciókkal vannak ellátva, hogy könnyebbé 
tegyék a nyomtatási és egyéb feladatokat, de nagyobb kapacitású 
tintatartályokkal is érkeznek, amelyek akár 7500 oldal nyomtatására is 
alkalmasak**, így többet spórolhatsz a nyomtatással. Mindezt anélkül, 
hogy a nyomtatási minőségben kompromisszumot kellene kötnöd!

FAXWIRELESS DUPLEXWIRELESS DUPLEXWIRELESSWIRELESS

Töltsd fel és 
nyomtass!


