
WIRELESS

Kätevän 
kokoiset 
mustesuihku-
tulostimet
Tilaasäästävät monitoimilaitteet kaikilla 
tarpeellisilla toiminnoilla kotiin tai pieneen 
toimistoon.

www.brother.fi

TULOSTAA KOPIOI SKANNAA FAKSAA LANGATON



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.   

Kaikki 
tarpeellinen 
pieneen 
toimistoon.

Brother on kehittänyt nämä laitteet 
sujuvoittamaan esimerkiksi pienyrittäjän 
arkea tai kotitoimistossa työskentelyä. 
Monitoimilaitteissamme on kaikki 
tarpeelliset toiminnot, mutta silti 
ne ovat tyylikkäitä, pienikokoisia ja 
helppokäyttöisiä. 

Uusin värimustesuihkumallistomme sisältää paljon työtäsi 
helpottavia toimintoja. Lisäksi ne näyttävät hyvältä, eivätkä 
pienikokoisina valtaa arvokkaita työskentelytilojasi.

Valittavanasi on 5 mallia, joista löydät varmasti itsellesi 
sopivan ratkaisun tulostamiseen, kopiointiin, skannaukseen 
ja faksaamiseen. 



Haluaisitko säästää paperia? 
Automaattisella 2-puolisella tulostuksella säästät rahaa 
ja luontoa. 

Haluaisitko säästää tulostuskustannuksissa?
Taltuta väriainekulut käyttämällä isompia värikasetteja 
vakiovärikasettien sijaan mikäli tulostat paljon. 
4-värisysteemissämme voit vaihtaa värit yksitellen, 
joten säästät vaihtamalla vain loppuneen värin.

Säästä aikaa, 
rahaa ja vaivaa.

Jokaisessa monitoimitulostimessa on langaton 
verkkoliitäntä ja mobiililaitetuki, joten voit tulostaa 
helposti mistä ja milloin vain. Myös vieraasi voivat 
kätevästi tulostaa laitteellasi hyvien liitäntöjen ansiosta. 

Automaattinen dokumentinsyöttölaite vapauttaa sinut 
muihin tehtäviin, kun laitat vain paperit laitteeseen ja 
käynnistät kopioinnin, skannauksen tai faksauksen. 



WIRELESS

3 toimintoa, langaton A4-mustesuihkutulostin 
4,5 cm LCD-näytöllä.

DCP-J572DW

4,5 cm LCD-näyttö

Langaton verkkoliitäntä

Mobiililaitetuki, muistikorttiasema

100 arkin paperikasetti 

20 arkin valokuvapaperikasetti

Automaattinen 2-puolinen tulostus

6 väri- / 12 mustavalkokuvaa minuutissa

3 toimintoa, langaton A4-mustesuihkutulostin 
kosketusnäytöllä ja dokumentinsyöttölaitteella.

DCP-J774DW

6,8 cm LCD-kosketusnäyttö

Langaton verkkoliitäntä

Mobiililaitetuki, USB/muistikorttiasema

100 arkin paperikasetti 

20 arkin valokuvapaperikasetti

Automaattinen 2-puolinen tulostus

10 väri- / 12 mustavalkokuvaa minuutissa

WIRELESS

DCP-J772DW

3 toimintoa, langaton 
A4-mustesuihkutulostin 
6,8 cm kosketusnäytöllä. TULOSTAA KOPIOI SKANNAA LANGATON

6,8 cm LCD-kosketusnäyttö

Langaton verkkoliitäntä

Mobiililaitetuki, USB/muistikorttiasema

100 arkin paperikasetti 

Automaattinen 2-puolinen tulostus

10 väri- / 12 mustavalkokuvaa minuutissa

20 arkin valokuvapaperikasetti

WIRELESS
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Langaton A4-mustesuihkutulostin 
4,5cm näytöllä ja syöttölaitteella.

MFC-J491DW

4,5 cm näyttö

Langaton verkkoliitäntä

Mobiililaitetuki

100 arkin paperikasetti

Automaattinen 2-puolinen tulostus

6 väri- / 12 mustavalkokuvaa minuutissa

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

MFC-J497DW

Langaton A4-mustesuihkutulostin 
4,5 cm näytöllä ja syöttölaitteella.

4,5 cm näyttö

Langaton verkkoliitäntä

Mobililaitetuki

100 arkin paperikasetti

Automaattinen 2-puolinen tulostus

6 väri- / 12 mustavalkokuvaa minuutissa

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite 

WIRELESS WIRELESS



  

 

  

 

 

  

    

 

  

    

    

    

    

    

    

 

  

  

    

Laitteen väri

Musta

Valkoinen

6,8 cm värillinen kosketusnäyttö

4,5 cm LCD-näyttö ja ohjauspainikkeet

128 Mt muisti  

Yleistä

Automaattinen 2-puolinen tulostus

Tulostaa, kopioi, skannaa, faksaa 

Kopiointi

Ohisyöttö

Tulostaa, kopioi, skannaa

Tulostus

12 mustavalko- /10 värikuvaa/min

12 mustavalko-/6 värikuvaa/min

Tulostustarkkuus 6000 x 1200 dpi  

Skannaus

Tarkkuus jopa 1200 x 2400 dpi (optinen)

Nopeus 3,35 sekuntia (mustavalko) / 4,38 sekuntia (väri)

Skannaa sähköpostiin, kuvaksi, tiedostoon, USB/muistikortille

Paperin käsittely

Tarkkuus jopa 1200 x 1200 dpi (väri / musta)

100 arkin paperikasetti
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20 arkin valokuvapaperikasetti

20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

Tekniset tiedot ja toiminnot



Aidot Brother
-tarvikkeet

Vaadi laatua ja saat 
mielenrauhaa. 

Et varmaankaan tankkaisi bensiiniä dieselautoosi 
säästääksesi polttoaineen litrahinnassa?  
Takaa tulostimesi erinoimainen toimivuus, 
laadukkaat tulosteet ja laitetakuun säilyminen, kun 
käytät alkuperäisiä Brother-tarvikkeita ja värejä. 
Älä tingi väärässä kohdassa, sillä vain alkuperäinen 
Brother-mustekasetti toimii laitteissamme 
suunnitellulla tavalla. 

Brotherin alkuperäiset mustekasetit tuottavat parasta 
mahdollista tulostusjälkeä ja ovat tasalaatuisempia kuin 
ei-alkuperäiset tarvikemusteet. 

Säästät rahaa ja omaa aikaasi tulostamalla laadukkaan 
tulosteen jokaisella kerralla. Vältä huonolaatuiset tulosteet, 
joita yhteensopimattomat tai vialliset mustekasetit voivat 
aiheuttaa. Brother-mustekasetilla teet kerralla kunnollista 
jälkeä.

Me Brotherilla suhtaudumme 
ympäristövastuuseemme vakavasti. Siksi 
haluamme kannustaa asiakkaitamme 
toimimaan samoin ja kierrättämään 
värikasettinsa. Alkuperäisten Brother muste- 
ja laservärikasettien kierrättäminen on sinulle 
asiakkaanamme täysin ilmaista. Takaamme, 
että mitään ei heitetä kaatopaikalle. Tyhjät 
kasetit ja pakkaukset täytetään uudelleen, 
kierrätetään tai hyötykäytetään.

Brother tukee sademetsien Cool Earth 
-suojeluohjelmaa, jonka ansiosta on pelastettu
jo  2800 hehtaaria sademetsää.

Toimitaan yhdessä 
paremman ympäristön 
puolesta.

Katso lisätietoja: www.brother.fi 



Pavintie 2  
01260 Vantaa
Puh: 09 875 921
info@brother.fi 

Brother Finland,
Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

www.brother.fi

Brother on rekisteröity tuotemerkki, jonka käyttöoikeuden omistaa Brother Industries Ltd. 
Tuotteet ja tuotenimet ovat kyseisten yritysten rekisteröimiä. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tieoja ilman erillistä ilmoitusta.


