EN PRINTER MED HOVEDET I SKYEN

V E LKO M M E N T I L P R I N T 3 . 0
Print 3.0 forbinder dig med den digitale verden. Print fra og scan
til en lang række cloud-baserede tjenester direkte fra din cloudtilsluttede printer.
Print 3.0 betyder, at du er i stand til at printe fra flere steder og flere
enheder. Med en række forskellige tilslutningsmuligheder kan du
printe fra og scanne direkte til dine mobile enheder.
Print 3.0 giver dig mere ud af dine print og mindre spild. Ved at
anvende vores store blækpatroner får du en lavere sidepris og
flere print for færre penge.

LCD
Print 3.0 forbinder dig med den
digitale verden. Print fra og scan
til en lang række cloud-baserede
tjenester direkte fra din cloudtilsluttede printer.

Print 3.0 betyder, at du er i stand
til at printe fra flere steder og flere
enheder. Med vores iPrint&Scanapp kan du printe og scanne
direkte fra din mobile enhed.

Med Print 3.0 får du mere ud af
dine print og mindre spild. Ved at
anvende vores store blækpatroner
får du en lavere sidepris og flere
print for færre penge.

Vi er gået ind i printhistoriens
næste fase. Med dobbeltsidet
print i op til A4-print kan du spare
papir, og du kan endda lave dine
egne brochurer.

Print 3.0 er lige ved fingerspidserne.
Vores menusystem har aldrig
været mere brugervenligt. Med
op til 6,8 cm tydelig og overskuelig
touchscreen er det nemt at printe
billeder direkte fra din enhed.

VEND FOR MERE ...

VÆLG BLANDT DE MANGE FUNKTIONER, OG FIND DEN PERFEKTE MASKINE TIL DIG.

Displaystørrelse

6,8 cm
touchscreen

4,5 cm LCD

1-linjes LCD

12/10 ipm

11/6 ipm

Indgang til USBnøgle & PictBridge

Indgang
til mediakort

20-arks automatisk
dokumentføder

Dobbeltsidet print
(duplex)

Brother Apps &
Solutions

Wi-Fi

Web Connect

AirPrint & Google
Cloud PrintTM

iPrint&Scan

Print - scan - kopi

Print - scan - fax - kopi

Printhastighed

VEND FOR MERE ...
*Kun scan **Udvides løbende
AirPrint is a trade mark of Apple Inc.

*
MFC-J470DW

**
*
DCP-J152W

Specifikationer
Mobil & trådløs
Funktioner

DCP-J132W

DCP-J552DW

DCP-J752DW

MFC-J650DW

