
taşıyan güvenilir yardımcınız

Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli
Ofis Yazıcısı

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hızlı,
güvenilir ve üst düzey performans için

Yeni Brother Çok Fonksiyonlu
Mürekkep Püskürtmeli A3 Yazıcı



İŞLETMELER İÇİN 
TASARLANDI

Hızlı, düşük maliyetli ve profesyonel
baskı kalitesi sunan yeni çok 
fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli ofis 
yazıcısı tam da bu amaç için geliştirildi.
Üst düzey bağlanabilirlik ve işlevsel 
özellikleri ile beklentisi yüksek olan ofis 
ortamlarında bile tüm baskı ihtiyaçlarını 
karşılayabilir.

GİRİŞ



GİRİŞ



SINIFININ EN 
HIZLISI

6 saniye ilk çıktı hızı, 22 ipm siyah ve
20 ipm renkli baskı hızı ile yeni çok 
fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli ofis 
yazıcısı, yazıcı başında beklemek yerine 
işlerinize odaklanmanızı
mümkün kılar.



Sağlam gövde ve kolay kullanım özellikleri ile aylık yüksek 
görev döngüsü ihtiyacı olan çalışma gruplarına birinci sınıf 
hizmet sağlamak üzere geliştirilmiştir.

DAYANIKLI TASARIM

250 sayfa standart kağıt tepsileri ve 600 sayfaya kadar ilave 
kağıt kapasitesi ile ihtiyaç duyulduğunda farklı boyutlarda 
kağıtların kolayca yönetilmesine olanak sağlar.

ÜSTÜN KAĞIT YÖNETİMİ

TEMEL ÖZELLİKLER

Wi-Fi Direct™ sayesinde herhangi bir ağa ihtiyaç duymadan 
kablosuz olarak telefon, tablet, laptop ve PC’nizden baskı 
almanın tadını çıkarabilirsiniz.

KABLOSUZ YAZDIRMA VE TARAMA

Yeni pigment mürekkep teknolojisi ile profesyonel pazarlama 
veya ofis dokümanları oluştururken keskin siyahlıkta metin ve 
canlı renklerde görsel sonuçları elde edebilirsiniz.

PROFESYONEL SONUÇLAR

Basılı metinleri dijitale dönüştürme yeteneği sayesinde 
dokümanları hızlı ve kolay bir şekilde kategorize edebilirsiniz. 
Geniş dokunmatik ekranı, dosyaları Google Drive™, 
OneDrive®, Dropbox ve EVERNOTE® gibi bulut hizmetlerine 
elektronik olarak aktarma ve paylaşmanıza izin verir.

BİLGİYİ KOLAYCA PAYLAŞIN

BÜYÜK ETKİ, BÜYÜK TASARRUF

Opsiyonel yüksek kapasiteli ve uygun maliyetli mürekkep 
kartuşları, değiştirme sıklığını en aza indirirek en iyi kalite için 
en düşük maliyet sunar.





GELİŞMİŞ KAĞIT YÖNETİMİ, GENİŞ SEZGİSEL 
DOKUNMATİK EKRANI VE İLAVE NFC BAĞLANTISI 
SAYESİNDE İŞ AKIŞINIZI GÜÇLENDİRİN.

MFC-J3930DW 

Özellikler

ÇOK FONKSİYONLU A3 OFİS YAZICISI İLE
İŞ YERİNİZDE SINIR TANIMAYIN.

TEKNİK ÖZELLİKLER

A3 YAZICI, TARAYICI, FOTOKOPİ, FAKS

YÜKSEK KAPASİTELİ 
KARTUŞLAR,
DÜŞÜK MALİYET 
Tercihe bağlı yüksek kapasiteli mürekkep 
kartuşları ile baskı maliyetinizi düşürün. 
Kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli baskı 
alabilirsiniz.

3.000 SİYAH 1.500 RENKLİ

A3 tarama fonksiyonu ile geniş çaplı dokümanları ve kitap sayfalarını kolayca tarayabilirsiniz.

• Çok fonksiyonlu A3
• Otomatik çift taraflı yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks
• 22 ipm siyah ve 20 ipm renkli baskı hızı**
• 250 sayfa standart kağıt tepsisi
• 250 sayfa alt kağıt tepsisi
• 100 sayfa çok amaçlı kağıt tepsisi
• 50 sayfa ADF
• 9.3cm dokunmatik LCD
• 256MB Hafıza
• NFC bağlantısı
• Yüksek hızlı faks
• 6sn ilk çıktı süresi



MOBİL VE BULUT BASKI

MOBİL VE BULUT 
ORTAM ÇÖZÜMLERİ

Akıllı telefonlar ve tabletler artık modern 
iş yaşamının birer parçası. Günümüzde 
yalnızca PC ve laptoplara dayalı bir 
iş modeli mümkün değil, bu yüzden 
mobil cihazlar ve tabletler üzerinden 
yazdırma, tarama, bilgi depolama ve 
dokümanlara ulaşma gibi işlemleri 
gerçekleştirebilirsiniz.



MOBİL VE BULUT BASKI

Brother’ın kendi ücretsiz uygulaması olan iPrint&Scan mobil 
cihazınızı bir baskı merkezine dönüştürür. Apple iOS, Android™ 
ve Windows® telefonlar ile uyumlu iPrint&Scan uygulaması aynı ağ 
üzerindeki uyumlu tüm yazıcıları otomatik olarak bulur.

IPRINT & SCAN 

Çok fonksiyonlu Brother yazıcınız üzerinden istediğiniz bulut 
depolama hizmetine bağlanmanızı sağlar. Bir bilgisayara ihtiyaç 
duymaksızın yazıcınız üzerinden Google Drive, Dropbox ve 
OneDrive gibi hizmetleri kullanarak baskı alabilir, dokümanlarınızı 
tarayıp depolayabilirsiniz.

Ofis içerisinde Android cihazlar üzerinden kablosuz olarak baskı 
almak isteyen kullanıcılar için idealdir. Brother tarafından Android 
5.0 ve üzeri ile kusursuz çalışmak üzere tasarlanmış bu hizmet 
kendi ağınız için kolay ve bütünleşik bir çözüm sunar. Sadece 
istediğiniz yazıcıyı seçin, baskıyı onaylayın ve gerisini uygulamaya 
bırakın.

WEB BAĞLANTISI

ANDROID İLE UYUMLU
BROTHER BASKI HİZMETİ

Aynı network üzerindeki Mac, iPhone®, iPad, iPod touch ve 
diğer AirPrint uyumlu cihazınız aracılığıyla kablosuz olarak 
doğrudan baskı almanızı sağlar. Sadece AirPrint ikonunu 
seçerek ağ üzerinde bulunan Brother yazıcıya otomatik olarak 
bağlanabilirsiniz.

AIRPRINT

Android telefon veya tabletiniz ile Mopria sertifikalı yazıcı ve 
çok fonksiyonlu yazıcılar üzerinden baskı almanızı sağlayan bir 
hizmettir.

MOPRIA

Aşağıdaki mobil ve bulut çözümleri bilgiye daha hızlı ulaşıp yazdırma ve paylaşmayı 
kolaylaştırır. 

Google Cloud Print 2.0 kablosuz olarak neredeyse her yerde 
baskı almanızı sağlayan hazır bir servistir. Dünyanın neresinde 
olursanız olun Google hesabınıza kayıtlı ve ağa bağlı her yazıcıya 
Chrome tarayıcı veya Android işletim sistemi üzerinden çıktı 
gönderebilirsiniz. 

GOOGLE CLOUD 2.0



MERKEZDEN YÖNETİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

MERKEZDEN YAZICI YÖNETİMİ
Üst düzey merkezden yazıcı yönetimi parmaklarınızın ucunda - BRAdmin

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin artan ihtiyaçlarına yönelik merkezden yönetim sistemi ile şirketinizin ağ alt yapısında bulunan cihazları 
gerçek zamanlı olarak yönetebilirsiniz. Brother BRAdmin, farklı yerlerde konuşlanmış yazıcı ağına sahip büyümekte olan şirketler için 
idealdir.

Bu kullanımı kolay sistem iş yerinizdeki tüm cihazları tek bir merkezden yönetmenizi sağlayarak kaynaklarınızı daha verimli kullanıp 
arızaları en aza indirmenize yardımcı olur. Böylelikle bu tarz dertlerden kurtulup asıl ilgilenmeniz gereken işlere odaklanabilirsiniz.

GÜVENLİK
Günümüzde veri güvenliği organizasyonların birincil önceliğidir. Yeni çok fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli ofis 
yazıcısı çalışanlarınızın ihtiyacı olan esneklik ve güvenliği bir arada sağlamak için aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Kullanıcıların uyumlu bir NFC kart veya kimlik kartı aracılığıyla 
cihaz fonksiyonlarına erişimini sağlayarak ekstra “pull printing” 
çözümlerini devreye sokar.

BÜTÜNLEŞİK NFC KART OKUYUCU
Bağlantınız ne olursa olsun WPA2™ ve 802.1X ile güvende olun.
WPA2™ VE 802.1X

FTP sunucularına güvenli tarama yapılabilir.Yazıcınız ister tek kişi tarafından, ister kalabalık gruplar tarafından 
kullanılıyor olsun kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Örneğin 
yazıcının belirli fonksiyonlarına erişimi kısıtlayabilirsiniz. Siyah 
beyaz veya renkli baskı seçeneği, sayfa limiti, tarama özellikleri ve 
web bağlantısı gibi kriterleri sınırlandırabilirsiniz.

FTP’YE TARAMASECURE FUNCTION LOCK 3.0

“OFİSİNİZDEKİ YAZDIRMA İHTİYAÇLARINI 
DAHA İYİ YÖNETMEK İÇİN KONTROLÜ
ELİNİZE ALIN”



TAM KAPSAMLI TEKNİK ÖZELLİKLER

MFC-J3930DW

100 sayfa çok amaçlı tepsi (100 x A4 / 50 x A3)

50 sayfa çift taraflı ADF

9.3cm dokunmatik LCD ekran

250 sayfa standart kağıt tepsisi

250 sayfa alt kağıt tepsisi

Genel

4,800 x 1,200 dpi baskı çözünürlüğü*

22 siyah / 20 renkli ipm baskı hızı**

250 ila 2.000 sayfa önerilen aylık baskı hacmi

Baskı

Otomatik çift taraflı baskı, kopyalama, tarama, faks

İsteğe bağlı yüksek kapasite mürekkep kartuşları (3.000 mono / 1.500 renkli)***

USB flash bellekteki JPEG resimleri doğrudan yazdırma

Hafıza - 256MB 

Kağıt Kullanımı

30.000 sayfaya kadar maksimum aylık hacim

Çok fonksiyonlu A3 (Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks)

*

**

***

****

Dikey x Yatay

(Lazer ile karşılaştırılabilir ISO / IEC 24734)

Yaklaşık kartuş verimi ISO / IEC 24711 uyarınca

ISO/IEC 24735 Annex D

6 saniye ilk kopyalama süresi (Hazır Modda)****

Fotokopi

USB’ye, E-postaya, OCR’ye, Görüntü ve Dosyaya, Bulut Depolama Hizmetlerine Tara

Tarayıcı

Yüksek hızlı USB 2.0

Dahili Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Kablosuz Ağ Bağlantısı IEEE 802.11b/g/n (Altyapı Modu)

Wi-Fi Direct™

Mobil ve Bağlantı

Near Field Communication (NFC) 

Brother iPrint&Scan Uygulaması / AirPrint / Brother Print Service Plug-in / Mopria Google Cloud 2.0

LC3717 Standart Kartuşlar (550 sayfa BK / CMY)

LC3719XL Yüksek Kapasite Kartuşlar (3,000 sayfa BK / 1,500 CMY)

Faks

Hız- 33,600bps

Web / Bulut Bağlantısı

300 x 600dpi’ye (ADF’den), 1,200 x 2,400dpi’ye (Düz Yataklıdan), 19.200 x 19.200dpi’ye (Geliştirilmiş)

Sarf Malzemeler




