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Kaliteden ödün vermeden
düşük maliyetli baskı

Ev ve küçük oﬁs
kullanımı için idealdir.

Hızlı ve düşük maliyetli, aynı zamanda
kullanıcı dostu bir çok fonksiyonlu yazıcıya
sahip olmanın öneminin farkındayız.
Bu nedenle yeni yazıcı serisi 6500* sayfa
baskı kapasitesi ile yoğun oﬁs ve ev
kullanımına elverişli olarak üretilmiştir.

Brother'ın orijinal tank sistemine sahip yeni mürekkep
püskürtmeli yazıcı serisi, yalnızca makine ömrünü uzatmak
değil, aynı zamanda tasarruf etmenize yardımcı olmak
üzere geliştirilmiş özelliklerle doludur. Üstelik tüm bunları
baskı kalitesinden ödün vermeden sağlar.
Her biri kendi başına muhteşem özelliklere sahip 4 modelden
oluşan yeni ve gelişmiş mürekkep tankı sistemli yazıcılar,
ev veya küçük oﬁs için pratik, dayanıklı ve uygun ﬁyatlı
seçenekler sunar.

Üst Düzey Güvenilirlik
Yeni serideki tüm yazıcılar 6500* sayfa baskı kapasitesi
ile birlikte gelen orijinal tank sistemine sahiptir.
Geleneksel mürekkep kartuşlarının aksine, yüksek kapasiteli,
orijinal Brother mürekkep şişelerini kullanan bu sistem,
yüksek baskı hacimleri elde etmenize yardımcı olurken,
mürekkep yenileme düzenini ve en önemlisi, sayfa başına
maliyetinizi azaltır.
Üstelik, serideki tüm yazıcılarla birlikte tam set mürekkep
şişesi gelirken, 3 modelde ek olarak ikinci bir 6500* sayfa
siyah mürekkep şişesi gelmektedir.

Hızlı ve Kolay Mürekkep Doldurma
Orijinal tank sistemi önden erişimli ve şeffaf kapaklı bir
tasarıma sahiptir. Bu etkin bir şekilde yerden tasarruf sağlar
ve ne kadar mürekkep kaldığını kontrol etmeyi kolay hale
getirir. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde mürekkep dolumu
yaparken akma ve bulaşma gibi sorunlarla karşılaşmazsınız.
*Yaklaşık verim Brother’ın endüstri test standartlarına uygun orijinal metodu esasınca hesaplanmıştır. Yalnızca siyah mürekkep için belirtilmiştir, mavi, sarı, kırmızı baskı kapasitesi 5000 sayfadır.

Yüksek Baskı Hızı
12/10 ipm^ baskı hızıyla, iş yerinizdeki verimliliği arttırır,
böylece az zamanda daha fazlasını yapabilirsiniz.
Profesyonel raporlardan etkileyici broşürlere kadar,
doğru izlenimi yaratacak güçlü iş materyallerini güvenle
oluşturabilirsiniz.

Verimli Kullanım
4.5cm kullanıcı dostu LCD ekran* ve tuş takımı ile tüm
menü seçeneklerini tek seferde görüntüleyebilir ve
fonksiyonlar arasında kolayca gezinebilirsiniz. USB yuvası
sayesinde PC'ye bağlanmak zorunda kalmadan yazdırabilir
veya tarama yapabilirsiniz.
*Yalnızca belirli modeller için geçerlidir.

STANDART
KAĞIT
ÇEKMECESİ

ÇOK AMAÇLI
KAĞIT
ÇEKMECESİ

20 SAYFALIK
OTOMATİK DOKÜMAN
BESLEYİCİ (ADF)

Etkin Kağıt Kullanımı
Farklı kağıt boyutları için ayarlanabilen 150 sayfa kağıt
çekmecesi ile çeşitli yazdırma işlemlerini gerçekleştirebilir,
aynı zamanda 20 sayfa ADF ile tarama, kopyalama ve
faks işlemlerini kolaylaştırır. Dahası, çok amaçlı tepsi 80'e
kadar kağıt tutabilir ve çeşitli kağıt ağırlıkları için destek sağlar,
böylece yazdırma işlerinde rüzgar atabilirsiniz.
*Yalnızca belirli modeller için geçerlidir.

Bağlantı Seçenekleri
Esnek bağlantı seçenekleriyle, tüm çalışma ortamlarına uymak
üzere tasarlanmıştır. Dahili kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı
tüm çalışma grubunuzun bir yazıcıyı paylaşmasına olanak
sağlar. Ayrıca, PC ve notebook’lardan, mobil cihazlardan veya
tabletlerden kablosuz olarak baskı yapmanın rahatlığını sunar.
*Yalnızca belirli modeller için geçerlidir.

^ ISO/IEC 24734'e göre beyan edilmiştir.
Daha fazla bilgi için www.brother.com/rd/printspeed sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza en
uygun yazıcıyı seçin.

YAZICI

FOTOKOPİ

Kablosuz ağ bağlantısı ve ADF gibi
bir çok özellikle donatılmış kompakt
4'ü bir arada renkli mürekkep
püskürtmeli yazıcı

TARAYICI

FAKS

KABLOSUZ
AĞ BAĞLANTISI

Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı
Mobil baskı
128MB hafıza
12ipm siyah & 10ipm renkli baskı hızı
6000 x 1200dpi'a kadar baskı çözünürlüğü
150 sayfa standart kağıt çekmecesi
Otomatik çift taraﬂı yazdırma
20 sayfa ADF
80 sayfa çok amaçlı çekmece
4.5cm LCD ekran
USB bellekten yazdırma (JPEG)
2 x 6500 sayfa siyah (BTD60BK) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa cyan (BT5000C) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa magenta (BT5000M) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa sarı (BT5000Y) mürekkep şişesi

MFC-T910DW

Kompakt 3'ü bir arada
renkli mürekkep püskürtmeli yazıcı

YAZICI

FOTOKOPİ

TARAYICI

USB 2.0 bağlantısı
128MB hafıza
12ipm siyah & 6ipm renkli baskı hızı
6000 x 1200dpi'a kadar baskı çözünürlüğü
150 sayfa standart kağıt çekmecesi
Tek sayfa elle kağıt besleme yuvası
Tek satır LCD ekran
1 x 6500 sayfa siyah (BTD60BK) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa cyan (BT5000C) mürekkep şişesi
1 x 5000 syf. magenta (BT5000M) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa sarı (BT5000Y) mürekkep şişesi

DCP-T310

Kablosuz ağ bağlantılı kompakt
3'ü bir arada renkli
mürekkep püskürtmeli yazıcı

YAZICI

FOTOKOPİ

TARAYICI

KABLOSUZ
AĞ BAĞLANTISI

Kablosuz ağ bağlantısı
Mobil baskı
128MB hafıza
12ipm siyah & 6ipm renkli baskı hızı
6000 x 1200dpi'a kadar baskı çözünürlüğü
150 sayfa standart kağıt çekmecesi
Tek sayfa elle kağıt besleme yuvası
Tek satır LCD ekran
2 x 6500 sayfa siyah (BTD60BK) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa cyan (BT5000C) mürekkep şişesi
1 x 5000 syf. magenta (BT5000M) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa sarı (BT5000Y) mürekkep şişesi

DCP-T510W

Kablosuz ağ bağlantısı ve ADF
özellikli kompakt 4'ü bir arada
renkli mürekkep püskürtmeli yazıcı

YAZICI

FOTOKOPİ

TARAYICI

FAKS

KABLOSUZ
AĞ BAĞLANTISI

Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı
Mobil baskı
128MB hafıza
12ipm siyah & 10ipm renkli baskı hızı
6000 x 1200dpi'a kadar baskı çözünürlüğü
150 sayfa standart kağıt çekmecesi
20 sayfa ADF
Tek sayfa elle kağıt besleme yuvası
Tek satır LCD ekran
2 x 6500 sayfa siyah (BTD60BK) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa cyan (BT5000C) mürekkep şişesi
1 x 5000 syf. magenta (BT5000M) mürekkep şişesi
1 x 5000 sayfa sarı (BT5000Y) mürekkep şişesi

MFC-T810W

MFC-T910DW

MFC-T810W

DCP-T510W

DCP-T310

Teknik Özellikler

Genel
128MB hafıza
Tek satır LCD ekran
4.5cm LCD ekran
Kablolu ağ bağlantısı
Kablosuz ağ bağlantısı
Mobil baskı
USB bellekten yazdırma (JPEG)

Yazıcı
Renkli yazdırma
12/6ipm (ISO baskı hızı, 27/10ppm (taslak modu baskı hızı))
12/10ipm (ISO baskı hızı, 27/23ppm (taslak modu baskı hızı))
Otomatik çift taraﬂı yazdırma
6000 x 1200 çözünürlük

Fotokopi
Renkli kopyalama
6ipm siyah beyaz
5.6ipm siyah beyaz
6ipm renkli
2.7ipm renkli

Tarayıcı
Renkli tarama
3.35 sn. siyah beyaz (100dpi'da)
4.38 sn. renkli (100dpi'da)

Faks
14.4 Kbps faks modem hızı

Kağıt Yönetimi
150 sayfa standart çekmece
80 sayfa çok amaçlı çekmece
64-220g kağıt ağırlığı (standart çekmece)
64-300g kağıt ağırlığı (elle besleme yuvası)
64-220g kağıt ağırlığı (çok amaçlı çekmece)
20 sayfa ADF (otomatik doküman besleyici)
Tek sayfa elle besleme yuvası
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