Удобно,
бързо,
надеждно
Brother 3 в 1 мастиленоструйно мултифункционално
устройство с безжична мрежа и
резервоари с мастило.
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Достъпна
надеждност

Ниска цена и високо качество. Двете
заедно са перфектната комбинация.
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Печат, копиране и сканиране
С прецизен печат, кристално ясни копия и висока
резолюция на сканиране DCP-T710W е стилно и
компактно устройство, идеалното решение за Вашия
малък и домашен офис.

Опции за свързване

Печат, копиране и сканиране

С DCP-T710W може да печатате през USB или безжична
мрежа. Дори и да сте в движение, печатате бързо и
лесно през мобилното си устройство или таблет.

Скорост на печат 12ipm (черно-бяло) и 10ipm (цветно)
Безжична мрежа
Мобилен печат
USB свързаност
Тава за хартия за 150 листа

Удобно боравене с хартията
Създадено, за да направи живота Ви по-лесен, DCPT710W има стандартна тава за хартия за 150 листа, слот
за ръчно подаване на 1 лист и автоматично
листоподаващо устройтво (ADF) за 20 листа. Копирате и
сканирате бързо, удобно и без да губите време.

ADF за 20 листа
1 ред LCD дисплей и бутони за управление
128MB памет
Бутилки с мастило в комплекта - 2 черно,
1 синьо, 1 червено и 1 жълто

DCP-T710W

€
Система с резервоари за мастило
С капацитет до 6500 стр. с едно зареждане, системата с
резервоари с мастило на Brother Ви позволява да
правите големи обеми печат на изключителна цена на
страница. С DCP-T710W получавате пълен комплект от
цветните мастила, а от черното още една допълнителна
бутилка (2 x черно, 1 x синьо, 1 x червено и 1 x жълто).
Пълните резервоарите и сте готови за печат.

За качествен
печат на
ниска цена.

Ниска цена на
печат. Система с
резервоари с
мастило.
Ако Ви трябва надеждно и удобно
мастилено-струйно мултифункционално
устройство с печат, копиране и сканиране,
не търсете повече. Новият модел от
серията Inkbenefit Plus на Brother
комбинира всичко това, плюс безжична
мрежа, удобно боравене с хартията и още
множество функции. Ако искате да
печатате без притеснение за разходите
изберете устройство от серията. Те
работят със ситема с резервоари с
мастило. Печатате повече и пестите
повече!

Общи характеристики
Памет: 128MB
Боравене с хартията: Standard Tray - 150 sheets. Manual feed slot -1 sheet. ADF - 20 sheet
Контролен панел: 1 ред LCD дисплей
Интерфейс: Hi-Speed USB 2.0
Безжична мрежа: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Цветен принтер
Скорост на печат: 12ipm черно-бяло и 10ipm цветно
Време за излизане на първа разпечатка: 13 сек. черно-бяло, 14 сек. цветно
Тих режим: Намалява шума при печат чрез намаляване на скоростта
Резолюция: До 6000 x 1200dpi
Мобилен печат: Директен печат от мобилно устройство

Цветен копир
Скорост на копиране: от ADF 6ipm черно-бяло и цветно
Резолюция: 1200 x 1200dpi черно-бяло и 1200 x 600dpi цветно
Много копия / Събиране / Сортиране: Прави до 99 копия на всяка страница / събира или сортира
Увеличение / Намаление: Намалява или увеличава размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка
Скала на сивото: 256 нюанса на сивото (8 bit)

Цветен скенер
Скорост на сканиране: 3.35 сек. черно-бяло @ 100dpi и 4.38 сек. цветно @ 100dpi
Тип скенер: CIS (Contact image sensor)
Сканиране към: изображение, и-мейл, файл

Консумация на ел. енергия
Работен режим: 14W
Режим готовност: 2.5W
Режим Sleep: 0.7W
Изкл.: 0.2W

Размери / Тегло
Без кашон: (Ш) 435 x (Д) 380 x (В) 159 мм 7.5 кг.
С кашон: (Ш) 457 x (Д) 453 x (В) 271 мм 10 кг.

Консумативи: Бутилки с мастило в комплекта
2 x BTD60BK (черно) - до 6500 стр.
1 x BT5000C (синьо) - до 5000 стр.
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501 x BT5000Y (жълто) - до 5000 стр.
1 x BT5000M (червено) - до 5000 стр.

Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
София парк, Търговска зона, Сграда 16Д, партер, офис 1А
Тел.: +3592 958 35 25
Факс: +3592 850 41 41
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