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DCP-J1100DW

Kompakti mustesuihkumonitoimilaite 
LCD-kosketusnäytöllä, langattomalla 
verkkoliitännällä ja dokumentinsyöttölaitteella

Säästä aikaa 
ja rahaa

Tulosta mobiilisti

Tarvitaanko toimistossasi monitoimitulostinta johon käyttäjät 
saavat yhteyden nopeasti ja helposti? 
DCP-J1100DW tulostimessa on vakiona langaton 
verkkoliitäntä ja mobiililaitetuki, joten tulostaminen mobiilisti 
on nyt helppoa.

Multitaskaus on nyt entistä helpompaa

Automaattinen 2-puolinen tulostus säästää paperia sekä 
ympäristöä ja DCP-J1100DW:n 20 arkin automaattinen 
dokumentinsyöttölaite aikaasi. Laitat vain asiakirjasi 
tulostimeen ja annat sen skannata tai kopioida ne sillä välin, 
kun teet muita töitä toisella puolella toimistoa. Tehokkuutta 
parhaimmillaan.  

Todella suuret mustekasetit

DCP-J1100DW:n mukana toimitetaan aloitusvärikasetit, 
jotka kestävät ensimmäiset 3 vuotta**. Voit luottaa siihen, 
että tämä monitoimitulostin hoitaa tehtävänsä, joten sinä voit 
keskittyä omaan työhösi. 

Näppärä ja helppokäyttöinen

DCP-J1100DW on selkeä monitoimitulostin, jolla voit 
tulostaa, kopioida ja skannata. Tulostimen asentaminen 
on helppoa ja siinä on käyttäjäystävällinen 6,8 cm 
kosketusnäyttö, josta kaikki toiminnot löytyvät nopeasti. 
Pääset heti tulostamaan, eikä aikaa kulu hukkaan. 
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** Mustekasettien arvioitu kesto perustuu noin 200 sivun kuukausittaiseen 
tulostukseen (60 % mustavalko-/40 % värisivuja) ja on mitattu ISO/IEC 24711
-standardin mukaisesti laitteen mukana toimitettuja 4 mustekasettia käyttäen.

Aloituskasetit: BK (musta) 6000 sivua, C/M/Y väri 
5000 sivua

6,8 cm kosketusnäyttö

Langaton verkkoliitäntä

Mobiililaitetuki

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

Automaattinen 2-puolinen tulostus

150 arkin paperikasetti

Tulostusnopeus jopa 12 kuvaa minuutissa



Täydellinen 
valinta 
juuri sinun 
yrityksellesi

Yhdessä paketissa 
kaikki tarvittava ja voit 
tulostaa* huoletta 3 
vuoden ajan

Pienissä toimistoissa on tärkeää pitää yleiskustannukset 
pieninä ja keskittyä tuottamaan voittoa. DCP-J1100DW tulostin 
ja Brotherin All in Box -paketti ostetaan kerralla, joten voit 
unohtaa tulostuskustannukset 3 vuodeksi.  

* Tulostuspaperi ei sisälly tarjoukseen. Mustekasettien arvioitu kesto perustuu noin 200 
sivun kuukausittaiseen tulostukseen (60 % mustavalko-/40 % värisivuja) ja on mitattu ISO/
IEC 24711 -standardin mukaisesti laitteen mukana toimitettuja 4 mustekasettia käyttäen.

Saat:

• Laadukkaan tulostimen
• Mustekasetit 3 vuodeksi
• 3 vuoden takuun
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Brother Finland,
Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa 

www.brother.fi

Jälleenmyyjä:

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Tuotemerkit ovat valmistajiensa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Yleistä

Tulostaa, kopioi, skannaa

6,8 cm kosketusnäyttö

Print

128 Mt muisti

Colour copier

Colour scanner

Carton contents

Dimensions and weights

*Skannattaessa SharePointiin käytettävä Brotherin ohjelmaa.

Langaton verkkoliitäntä

Nopeus 12 mustavalko- ja 10 värikuvaa/min ESAT (mitattu ISO/IEC 24734 mukaan)

Tarkkuus jopa 1200 x 6000 dpi

Automaattinen 2-puolinen tulostus

Kopio

2-puolinen kopiointi

Tarkkuus 1200 x 1200 dpi (mustavalko) & 1200 x 600 dpi (väri)

Skannaus

Skannaa monta sivua yhteen PDF-tiedostoon

Väriskanneri

Tarkkuus jopa 1200 x 600 dpi

Paperinkäsittely

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

Ohisyöttö

150 arkin paperikasetti

Tulostustarvikkeet

LC3235XL BK (musta) - 6000 sivua

LC3235XL C/M/Y (syaani/magenta/keltainen) - 5000 sivua

LC3233 BK (musta) - 3000 sivua

LC3233 C/M/Y (syaani/magenta/keltainen) - 1500 sivua

DCP-J1100DW Tekniset tiedot

Nopeus 12 mustavalko- ja 6 värikuvaa/min (mitattu ISO/IEC 17991 mukaan)

3 vuoden takuu

Tulostus

Nopeus 6 mustavalkokuvaa ja 6 värikopiota/min ESAT (mitattu ISO/IEC 24735 mukaan)


