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Brother DCP-T220 3w1 atrament
kolor DCPT220YJ1 SKLEP KOZIENICE
RADOM
Cena brutto

749,00 zł

Cena netto

608,94 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

24440

Kod producenta

DCPT220YJ1

Kod EAN

4977766807135

Producent

Brother

Opis produktu
Model DCP-T220 to przyjazne dla użytkownika urządzenie 3 w 1 z funkcjami drukowania, skanowania i kopiowania. Dzięki
prostemu systemowi napełniania zbiornika z tuszem możesz drukować duże ilości dokumentów przy bardzo niskim koszcie
wydruku. Łącząc wymienione cechy z eleganckim wyglądem jest to idealne rozwiązanie do domu lub małego biura.
Kluczowe cechy:

Drukowanie do 7500 stron w kolorze czarnym (dotyczy eksploatacji w zestawie)*
Wbudowany interfejs Hi-Speed USB 2.0
Prędkość druku w kolorze do 9 obrazów na minutę i 16 obrazów na minutę w trybie monochrmatycznym
Podajnik papieru na 150 arkuszy
Zaprojektowane w Japonii

Wydajne materiały eksploatacyjne
Wraz z urządzeniem DCP-T220 otrzymasz po jednej butelce
atramentu koloru: czarnego (wydajność do 7500 stron),
cyjan (wydajność do 5000 stron), magenta (wydajność do
5000 stron) i żółtego (wydajność do 5000 stron)*. Usprawni
to Twoją pracę i znacznie obniży koszty wydruku.
Korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
Brother zapewnia najlepszą jakość i niskie koszty
wydruków oraz bez awaryjne działanie drukarki.
*Podana średnia wydajność została oszacowana przy
użyciu oryginalnej metodologii Brother zgodnej z normami
testowania ISO/IEC 24712.
Szybkie wydruki o wysokiej jakości
Model DCP-T220 oferuje prędkość druku do 9 obrazów na
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minutę w kolorze i 16 obrazów na minutę w czerni, dzięki
czemu szybko i łatwo wydrukujesz wielostronicowe
dokumenty. Ponadto zawsze możesz polegać na wysokiej
jakości wydrukach w rozdzielczości 1200 x 6000 dpi.
Łatwe uzupełnianie atramentu
Wszystkie drukarki tej serii mają wytrzymałą konstrukcję
oraz są wyposażone w wiele funkcji. Ponadto nowy system
napełniania tuszu nigdy nie był łatwiejszy.
Zbiornik o dużej pojemności można od teraz napełniać
butelkami z atramentem bez użycia rąk — wystarczy
włożyć butelkę do odpowiedniej przegrody, a po jej
opróżnieniu wyjąć i zamknąć zbiornik. Koniec z bałaganem!

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne

Typ
drukarki: Kolor
Funkcj
e: Drukowanie,
Kopiowanie i
skanowanie
Maksymalny
rozmiar
papieru: A4
Pamięć: 64MB
Proce
sor: 576MHz
Te
chnol
ogia:
Atramentowa

Połączenie

Lokalny
interfejs: USB
2.0

Kopiowanie

Kopiowanie
2-stronne: Nie
R
oz
dzielczość: Druk
do 1200x1800
dpi (mono i
kolor); Skan:
Max. 1200x1200
dpi mono i 1200
x 600 dpi kolor
Szybkość: Do
8ipm mono i
3ipm kolor
Współczynnik p
owiększenia/zm
niejszenia: 25 400 co 1%
N na 1: Tak

Wymiary i ciężar
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Bez
kartonu: 435 x
359 x 159 mm

Waga: 6.4 kg
Środowisko

Poziom
hałasu: 50dBA
(maksymalnie)

W opakowaniu

Zaw
artość: Przewód
zasilający,
przewodnik
bezpieczeństwa
produktu, dysk z
oprogramowanie
m, butelki do
napełniania
zbiorników z
atramentem,
podręcznik
użytkownika,
karta
gwarancyjna,
skrócona
instrukcja
instalacji

Specyfikacje nośników

Typy i
gra
matury:
Podajnik
standardowy:
Zwykły,
atramentowy,
błyszczący;
Podajnik ręczny Zwykły,
atramentowy, bły
szczący;Rozmiar\
formaty; Podajnik
standardowy A4, LTR, EXE, A5,
A6, Photo(102x1
52mm/4x6"), Ind
excard(127x203
mm/5x8"), Photo2L(127x178mm/5
x7"), C5
Envelope,
Com-10, DL
Envelope,
Monarch;
Podajnik ręczny A4, LTR, EXE, A5,
A6, Photo(102x1
52mm/4x6"), Ind
excard(127x203
mm/5x8"), Photo2L(127x178mm/5
x7"), C5
Envelope,
Com-10, DL
Envelope,
MonarchPhoto-L (
89x127mm/3.5x5
")
Rozm
iary: Podajnik
standardowy -
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64-220g/m2;
Podajnik ręczny 64-300g/m2
Systemy operacyjne i
oprogramowanie

O
bsł
ugiwa
ne: Windows® 7
/ 8.1 /10; macOS
v10.13.6/10.14.x/
10.15.x

Obsługa papieru

Wejście
papier
u: Podajnik
standardowy:150
arkuszy; Podajnik
ręczny: 1 arkusz;
Wyjście
papieru: 50
arkuszy

Drukowanie

R
oz
dziel
czość:
(Windows) Do
6000 x 1200dpi
(Pionowo x
Poziomo) (Mac)
Do 1200 x
3600dpi
(Pionowo x
Poziomo)
Szybkość —
porównywalny
z drukiem
laserowym: do
16ipm mono i
9ipm kolor
(ISO/IEC 24734)

Skanowanie

Skanowanie
2-stronne: Nie
R
oz
dziel
czość:
(Optyczna) do
1200 x 2400
dpi;(Interpolowan
a) do 19200 x
19200 dpi;
Szybkość: 3.35
sekundy (mono) i
4.38 sekundy
(kolor) przy
skanowanie
pojedynczego
arkusza w
rozdzielczości
100dpi
Typ
skanera: CIS

Materiał eksploatacyjne i
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Wkłady

akcesoria

Uwaga

Gwarancja

atramentowe o
dużej
wyd
ajności: Czarny:
BTD60BK do
7500 stron; Cyan
/ Magenta / Żółty:
BT5000 C/M/Y do 5000 stron;
W ZESTAWIE
BRAK KABLA
USB
3 lata po
rejestracji

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kabel USB: -- wybierz -- , Kabel USB 1,8m (+ 10,00 zł )
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