
Kapcsolat:

Brother International Hungary Kft.
1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Tel: +36 1 382-7450, fax: +36 1 382-7455
Weboldal: www.brother.hu

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries LTD.  
bejegyzett márkaneve. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.

SZÍNES NYOMTATÓ

SZÍNES FAX

SZÍNES MÁSOLÓ

SZÍNES SZKENNER

PAPÍRKEZELÉS

KELLÉKANYAgOK

Sebesség (lézer összehasonlítás)* 22 kép/perc mono & 20 kép/perc színes
Sebesség (gyors üzemmód)  akár 35 lap/perc mono & 27 lap/perc színes
2 oldalas nyomtatás full automata 2 oldalas nyomtatás akárA3 méretben is
Felbontás  akár 6,000 x 1,200 (Függőleges x Vízszintes)
Minimum tintacsepp méret 1.5pl (Brother BP71 papír használata esetén, lásd Kellékanyagok bekezdés)
Direkt fotónyomtatás közvetlenül USB flash memória drive-ról / médiakártyáról
 (lásd Direkt fotónyomtatás bekezdés)

Modem  33.6kbps
Gyorshívás 100 előre tárolt szám
Oldal memória akár 200 oldal (ITU-T Test Chart No 1)
Hibajavító mód érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat és újra küldi a hibás faxoldalakat
További funkciók  fax továbbítás, távoli hozzáférés, fax lekérés, kettős hozzáférés, I-Fax**, PC-Fax 
 küldés, PC-Fax fogadás***, automatikus kicsinyítés, csoportos hívás

2 oldalas másolás full automata 2 oldalas másolás ADF-ből akár A3 méretben is
Sebesség *****  12 kép/perc mono és 9 kép/perc színes
Felbontás  akár 1,200 x 2,400dpi (színes és mono)
Több másolat készítése igen, 99 másolat
Nagyítás / Kicsinyítés aránya 25% - 400%, 1%-os léptékben
További funkciók N az 1-ben nyomtatás, poszternyomtatás

ÁLTALÁNOS

Memória kapacitás 256MB
Csatlakozás  Hi Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BASE-TX
Mobil csatlakozás  iPrint&Scan alkalmazás, AirPrint, Google Cloud PrintTM, Wi-Fi DirectTM, NFC
Kijelző  9.3cm érintőképernyős LCD 

SZOFTvER

SúLY ÉS MÉRETEK

Driver szoftver  Brother MFL-Pro Suite 
Szoftver - Windows®  Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE OCR-rel, 
Szoftver - Macintosh  Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9 
Támogatott operációs rendszerek     Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), 
 Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),    
 Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), 
 Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), 
 Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64 editions), 
 Windows Server® 2008 R2 (64bit(x64) edition), 
 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Kartonnal   657(Szé) x 521(Mé) x 414(Ma) mm – 20.8Kg
Kartonnal nélkül 553(Szé) x 433(Mé) x 310(Ma) mm – 16.7Kg

DiREKT FOTÓNYOMTATÁS 
USB  PictBridge, USB Flash Memory Drive 
Médiakártyák Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure 
 Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), 
 Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile 
Direkt nyomtatási formátum  JPEG 
Direkt szkennelési formátum  JPEG, PDF (színes), TIFF, PDF (mono) 

EgYÉb
Energiafogyasztás  Működés közben - 29W 
 Készenléti állapotban - 5.5W 
 Alvó módban - 1.5W 
 Kikapcsolt állapotban - 0.04W 

Hangnyomásszint 
(működés közben)  50dBA (maimum)
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A Print 3.0 sorozat tagjaként az MFC-J6920DW készüléket úgy terveztük, hogy lépést tartson a modern irodai környezetben felmerülő igényekkel.

A megnövelt, 500 lapos papírkapacitásnak és a nagytöltetű tintapatronoknak köszönhetően ritkábban kell papírt betöltenie és patront cserélnie.

Kezelje hatékonyan dokumentumait; a kétoldalas szkenner lehetővé teszi, hogy egyszerűbben archiválja dokumentumait, gyorsan és könnyedén 
szkennelje a dokumentumok mindkét oldalát.

A Print 3.0-val sokféleképpen csatlakozhat. Szkenneljen a meglévő vezetékes/vezeték nélküli hálózatán keresztül vagy nyomtasson közvetlenül 
mobil eszközével AirPrint, Google Cloud Print™ vagy Brother iPrint&Scan alkalmazásból NFC csatlakozással. Tegye egyszerűbbé a nyomtató 
megosztását több felhasználó között.

A Print 3.0 kapcsolódik az Ön digitális világához. Nyomtasson vagy szkenneljen közvetlenül a Box, Dropbox, EVERNOTE®, Facebook, FLICKR®, 
Google DriveTM, PICASATM & SkyDrive® szolgáltatásokból PC használata nélkül.

A 9.3cm-es LCD kijelzőről könnyedén elérheti a menürendszert és a felhasználóbarát, időtakarékos funkciókat, mint például az USB-re, e-mailbe, 
FTP szerverre szkennelést és a fax előnézeti kép megtekintését.

Az MFC-J6920DW elnyerte a szigorú követelményrendszerű ENERGY STAR és a német Blue Angel tanúsítványokat, amelyet kizárólag az alacsony 
áramfogyasztású, kis zajkibocsátású és újrahasznosítható kialakítású készülékek kapnak meg.

2 oldalas szkennelés full automata 2 oldalas szkennelés ADF-ből akár A3 méretben is
Felbontás  optikai: síkágyról akár 2,400 x 2,400dpi; ADF-ből 2,400 x 1,200dpi
 interpolált: akár 19,200 x 19,200dpi
Szkennelési sebesség 4 mp-től mono és színes szkenneléskor (A4 méret, 100 x 100dpi)
Szkennelés  e-mailbe, OCR-be, képbe, fájlba, kártyára, USB Flash memória meghajtóra, 
 FTP-re, hálózatba***,e-mail szerverre**, web-es szolgáltatásokba
Szkennelési formátum JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash memória meghajtó támogatja 
 a PDF-et monoban és színesben, JPEG-et, TIFF-et)
                                                                   

Papírkapacitás 250 lapos standard papírtálca
 250 lapos alsó papírtálca
 1 lapos A3 kézi adagoló
 35 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF)
Papír kimenet 50 lapos 
Papírméretek  Fekvő tájolás: A4, LTR, EXE Álló tájolás: A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo
 10x15 cm fotó, Indexkártya, Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL boríték, Monarch 
Média típusa  Sima, tintasugaras, fényes, átlátszó 

Standard tintapatronok Fekete / Cián / Magenta / Sárga: LC123 BK/C/M/Y - kb. 600 oldal**** A4 estén 
Nagy töltetű tintapatronok  Fekete: LC129XLBK - kb. 2,400 oldal**** A4 esetén
 Cián / Magenta / Sárga: LC125XL C/M/Y - kb. 1,200 oldal**** A4 esetén
Brother papír BP71GA3: A3 fényes fotópapír, 20 lap 
 BP71GLA: A4 fényes fotópapír, 20 lap 
 BP71GLP: 10x15cm fényes fotópapír, 20 / 50 lap 
 BP60MA3: A3 matt tintasugaras papír, 25 lap 
 BP60MA: A4 matt tintasugaras papír, 25 lap 
 BP60PA: A4 tintasugaras papír, 250 lap
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MFC-J6920DW  

ÜDVÖZÖLJÜK A PRiNT 3.0  VILÁGÁBAN

* ISO/IEC 24734 
** Opcionális. Ingyenesen letölthető a http://solutions.brother.com oldalról.
*** csak Windows® 
**** A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra.
***** ESAT ISO/IEC 24735

Az Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac és a Mac logó az Apple Inc, bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A PICASA és GOOGLE Drive a Google Inc. bejegyzett védjegyei. 
Használatukhoz a Google engedélye szükséges. A FLICKR a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye. 

MFC-J6920DW technikai specifikáció

BEMUTATKOZIK AZ MFC-J6920DW.
HATÉKONY MEGOLDÁSOK AZ  
ÖN ÜZLETÉHEZ TERVEZVE.

A3



Látványos megjelenés

Váltson ki olyan hatást,  
a kiváló minőségű,  
A3 méretű nyomatokkal, 
amelyet üzlete megérdemel! 
Az MFC-J6920DW A3-as 
szkennert is tartalmaz, amellyel 
nagy méretű nyomatokat 
szkennelhet, valamint gyorsan 
és könnyedén nyomtathat 
dupla oldalas anyagokból A4 
méretű magazinokat.

A3
Spóroljon az idővel

Az MFC-J6920DW számos 
olyan hatékony megoldással 
rendelkezik, amely növeli üzleti 
hatékonyságát. A szupergyors 
nyomtatási és szkennelési 
sebesség, az automatikus  
2 oldalas dokumentum 
adagolóval kombinálva segíti  
a gyors és egyszerű digitalizálást 
és a fájlok megosztását.

Intelligens működés

A felhőhöz csatlakozó 
MFC-J6920DW gyors és 
könnyed együttműködést 
tesz lehetővé. Szkenneljen 
közvetlenül felhő alapú 
szolgáltatásba mint pl. 
Dropbox vagy EvernoteTM, 
és készítsen pillanatok alatt 
papíron lévő szövegből 
digitális anyagot, amelyet 
azonnal megoszthat 
kollégáival .pdf, .pptx  
és .docx formátumokban.

Mobilitás

A gyorsaság kulcsfontosságú a 
modern üzleti életben.  
Az új széria mobil csatlakozási  
megoldásaival bárhol és  
bármikor nyomtathat és 
szkennelhet. A mobilnyomtatási 
és szkennelési alkalmazásunk  
számos platformon működik,  
ide értve az Apple-t,  
a Microsoft-ot, az Android-
ot és az NFC-t is (NearField 
Communication) ami azt  
jelenti, hogy a készülékét az  
NFC szenzorhoz közelítve,  
szupergyors sebességgel  
nyomtathat.

Költségcsökkentés

Az XL méretű tintapatronokkal 
akár 2400 oldal fekete  
és 1200 oldal színes nyomat 
készíthető. Az MFC-J6920DW 
ezen kívül számos 
költségcsökkentő funkcióval 
rendelkezik, mint például  
a kétoldalas nyomtatás  
vagy a tintatakarékos mód, 
amelyekkel jelentősen 
csökkenthető  
a tintafelhasználás.

ÜDVÖZÖLJÜK A  PRiNT 3.0 
VILÁGÁBAN!

MFC-J6920DW
HATÉKONY MEGOLDÁS
ÜZLETI KÖRNYEZETBE

Az MFC-J6920DW több, mint  egy 
egyszerű nyomtató. Egy intelligens, 
felhő  csatlakozású eszköz, amellyel 
megváltoznak a munkafolyamatok. 
Felgyorsítja a munkatempót, 
intelligensebb és együttműködőbb, 
mivel a megfelelő helyen és időben  
a megfelelő információt adja. 
Üdvözöljük a nyomtatás új 
korszakában.

ÜDVÖZÖLJÜK A PRINT 3.0  
VILÁGÁBAN!

Bemutatjuk a Brother 
alkalmazásait. Okosabb 
megoldások papíralapú 
dokumentumok 
kezeléséhez.

Szkennelés Office-ba
Intelligens funkció, amellyel 
beszkennelheti a nyomatokat, 
amelyeket Microsoft Office 
fájlokká konvertál, szerkeszthető 
szöveggel és képekkel.

Szkennelés E-mailbe
Szkennelje dokumentumait 
közvetlenül e-mail címre 
könnyedén, az érintőképernyő 
segítségével.

Vázlat másolás
Lehetőség van egy szövegrész 
piros színnel körberajzolására, 
amelyet a nyomtató lemásol, 
majd kizárólag a kiemelt területet 
kinyomtatja. 

Vázlat szkennelése
Lehetőség van egy szövegrész 
piros színnel körberajzolására és 
az eszköz  kizárólag a kiemelt 
területet fogja szkennelni.  

A Brother  
előnyei

Kiemelt tulajdonságok
• 22 kpp mono és 20 kpp színes nyomtatási sebesség
•  2 oldalas nyomtató/szkenner/másoló/fax akár A3 méretig
• 35 lapos automatikus dokumentum adagoló
• 9.3cm érintőképernyős LCD
• Wi-Fi és Ethernet hálózati csatlakozás
• Mobil nyomtatás & szkennelés
• 500 lapos papírkapacitás
•   Opcionális XL tintapatronok 2400 fekete oldalhoz  

és 1200 színes oldalhoz 


