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Utworzono 03-12-2010

Brother MFC-J415W AIO, FAKS, CARD READER

 

Cena : 489,85 zł (netto: 401,52 zł)

Cena promocyjna : 445,00 zł (netto: 364,75 zł)

Producent : Brother
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 

Brother MFC-J415W

Kolorowa atramentowa drukarka, kopiarka, faks i skaner
Praca w sieci bezprzewodowej oraz wysoka prędkość druku (28 str./min. mono oraz 35 str./min. kolor). MFC-J415W wielofunkcyjne urządzenie atramentowe
pozwala drukować, kopiować, wysyłać faksy i skanować. Bezpośredni wydruk fotografii z kart pamięci. Wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów
(ADF). Urządzenie posiada również właściwość zapisywania oraz bezpośredniego skanowania do karty pamięci. Posiada kolorowy wyświetlacz LCD 4,8 cm.

Tabela parametryczna

Funkcje urządzenia

- drukarka
- kopiarka
- skaner
- 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
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6x

Format
- 10 x 15 cm
- 20 x 25 cm
- A4

Maks. prędkość druku w czerni 33 str/min

Maks. prędkość druku w kolorze 27 str/min

Druk Photo tak

Rozdzielczość druku 1200x6000 dpi

Interfejs
- USB
- WiFi

Czytnik kart pamięci tak

Port PictBridge tak

Zainstalowana pamięć 32 MB

Maksymalna pamięć 32 MB

Podajnik papieru 100 arkuszy

Odbiornik papieru 50 arkuszy

Gramatura papieru do 220 g/m2

Nośniki
A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, JISB5, Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm,
127 x 178mm, Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm, Index card
127 x 203mm, C5 Envelopes, COM 10, DL, JE4 Envolope

Druk dwustronny ręczny

Wymiary 390 x 375 x 180 mm

Waga 7.8 kg

 3 lata gwarancji
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