Smart og kompakt
Pladsbesparende inkjetprintere fulde af funktioner,
tilslutningsmuligheder og praktisk papirhåndtering
– lige ved hånden.

Elegant og kompakt alt-i-én
A4 inkjetprinter med touchscreen,
direkte fotoprint og trådløst netkort.
Sort model.

PRINT

KOPI

SCAN

TRÅDLØS WIRELESS
WIRELESS

Perfekt til ethvert hjem eller hjemmekontor
Smarte og kompakte inkjetprintere fulde af praktiske funktioner. Brothers seneste inkjetprintere er blevet designet til let
at kunne tilsluttes forskellige enheder i hjemmet og på det lille kontor, så alle på netværket kan printe fra dem via deres
mobile enheder eller laptops.
De to alt-i-én printere er ens. Det er farven der er forskellen, så vælg den farve, der passer bedst ind hos dig.

Elegant og kompakt alt-i-én
A4-inkjetprinter med touchscreen,
direkte foto-print og trådløst netkort.
Hvid model.

PRINT

KOPI

SCAN

TRÅDLØS WIRELESS
WIRELESS

Print, scan og kopi i A4

Print, scan og kopi i A4

6,8 cm farvetouchscreen ( LCD )

6,8 cm farvetouchscreen ( LCD )

Tilslut mobile enheder, USB
eller hukommelseskort

Tilslut mobile enheder, USB
eller hukommelseskort

Trådløst netkort

Trådløst netkort

100-arks papirskuffe

100-arks papirskuffe

Printhastighed på 12 ipm i sort/hvid
og 10 ipm i farve

Printhastighed på 12 ipm i sort/hvid
og 10 ipm i farve

Automatisk dobbeltsidet print

Automatisk dobbeltsidet print

DCP-J772DW

DCP-J774DW

DCP-J774DW

DCP-J772DW

Specifikationer



Farve
Sort



Hvid

Generelt











Print, kopi og scan
6,8 cm LCD-farvetouchscreen
Samtidig brug af flere funktioner
128 MB hukommelse

Print













Printhastighed på 10 ipm i sort/hvid og 12 ipm i farve ( iflg. ISO/IEC 24734 )
Printhastighed på 27 sider/min. i sort/hvid og 23 sider/min. i farve ( fast mode )
Op til 6.000 x 1.200 dpi opløsning
Automatisk dobbeltsidet print
Første side ud på 8 sek. i sort/hvid og 8,5 sek. i farve

Scan















CIS ( contact image sensor ) teknologi
Op til 1.200 x 2.400 dpi opløsning ( optisk )
Op til 19.200 x 19.200 dpi opløsning ( interpoleret )
Scannehastighed ( A4 ) på 3,35 sek. i sort/hvid og 4,36 sek. i farve ESAT ( iflg. ISO/IEC 24735 )
Scan til e-mail, billede, fil, USB, hukommelseskort, Sharepoint2, OCR og web-tjenester
Understøtter JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Kopi











Kopihastighed på 5,6 ipm i sort/hvid og farve
Op til 1.200 x 1.200 dpi opløsning i sort/hvid og farve
Multikopi op til 99 kopier ad gangen
Reducér eller forstør dokumentstørrelser fra 25 % til 400 % i 1 % interval

Forbrugsstoffer

 
 

Standard blækpatron op til 200 sider ( LC3211BK, LC3211C, LC3211M, LC3211Y, LC3211VALDR )¹
Stor blækpatron op til 400 sider ( LC3213BK, LC3213C, LC3213M, LC3213Y, LC3213VALDR )¹

Papirhåndtering
20-arks fotopapirbakke

Copy
Manuel arkfødning
100-arks papirskuffe

iPrint&Scan

Ifølge ISO/IEC 19798
² Forudsætter download af Brother software
AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc.
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