Nazwa :: MFC-J220 AIO FAKS
Producent :: Brother
Kod AB :: PPBROAX2200
Kod producenta :: MFCJ220AP1
Strona :: http://www.brother.pl

Tabela parametryczna
Parametr

Wartość

Funkcje urządzenia

faks

Parametry kopiowania

rozdzielczość kopiowania: 1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego: do 23 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze: do 20 kopii/min
zakres skalowania: 25 ~ 400 %

Parametry skanowania

skanowanie w kolorze: tak
optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania: do 19200 dpi
kodowanie koloru: 36 bit
skala szarości: 256 poziomy

Parametry faksowania

możliwość wysyłania/odbierania faksów: tak
modem: 14.4 kbps
prędkość faksowania: ok. 9 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci: do 170 stron A4
faksowanie w kolorze: tak
automatyczne powtarzanie numeru: tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem: nie
typ linii telefoniczej: analogowa

Obsługiwane systemy operacyjne

Linux, Mac, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Format

A4

Maks. prędkość druku w czerni (strony/minutę)

33 str/min

Maks. prędkość druku w kolorze (strony/minutę)

27 str/min

Druk Photo

tak

Rozdzielczość druku

1200x6000 dpi

Interfejs

USB

Czytnik kart pamięci

tak

Port PictBridge

nie

Zainstalowana pamięć (MegaBajt)

32 MB

Maksymalna pamięć (MegaBajt)

32 MB

Podajnik papieru

do 100 arkuszy

Odbiornik papieru

50 arkuszy

Gramatura papieru

do 220 g/m2

Nośniki

papier zwykły, do drukarek atramentowych, papier błyszczący, folie

Druk dwustronny

rczny

Parametr

Wartość

Wymiary

390 x 368 x 150 mm

Waga (kilogram)

7.8 kg

Materiały eksploatacyjne oryginalne

LC985BK Kartridż z atramentem czarnym (do 300 stron A4 * wg ISO/IEC
24711)
LC985C Kartridż z atramentem cyan (do 260 stron A4 * wg ISO/IEC
24711)
LC985M Kartridż z atramentem magenta (do 260 stron A4 * wg ISO/IEC
24711)
LC985Y Kartridż z atramentem żółtym (do 260 stron A4 * wg ISO/IEC
24711)

Opis
Brother MFC-J220Kolorowa atramentowa drukarka, kopiarka, faks i skanerWysoka prędkość druku (33 str./min. mono oraz 27
str./min. kolor). MFC-J220 wielofunkcyjne urządzenie atramentowe pozwala drukować, kopiować, wysyłać faksy i skanować.
Bezpośredni wydruk fotografii z kart pamięci. Urządzenie posiada również właściwość zapisywania oraz bezpośredniego
skanowania do karty pamięci. Posiada kolorowy wyświetlacz LCD 4,8 cm.

