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Brother DCP-T510W 3w1 WiFi
Napełniane pojemniki z tuszem
SKLEP KOZIENICE RADOM
Cena brutto

999,00 zł

Cena netto

812,20 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

DCPT510WYJ1

Kod EAN

4977766786652

Producent

Brother

Opis produktu
Precyzyjne wydruki, wyraźne kopie i skany w wysokiej rozdzielczości czynią urządzenie DCP-T510W idealnym i
wszechstronnym produktem dla małego biura.Model posiada wbudowany system pojemników do napełniania tuszem.
Dzięki ich wysokiej wydajności, możesz znacząco obniżyć koszty druku.
Kluczowe cechy:
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Przyjazny dla użytkowników z wbudowaną siecią bezprzewodową
Łączność mobilna
Drukuj do 6500 stron monochromatycznych i 5000 kolorowych z super wysokowydajnymi pojemnikami z
atramentem
Prędkość druku w kolorze do 6 obrazów na minutę / 12 obrazów na minutę w trybie mono
Rozdzielczość druku do 6000 x 1200 dpi

Druk, kopia i skan
Precyzyjne wydruki, wyraźne kopie i skany w wysokiej
rozdzielczości czynią urządzenie DCP-T510W idealnym i
wszechstronnym produktem do pracy w małym biurze.

Wiele opcji łączności
DCP-T510W zostało zaprojektowane z myślą o wygodzie
użytkowania. Umożliwia szybkie i łatwe drukowanie z
urządzeń mobilnych, a dzięki obsłudze sieci
bezprzewodowej użytkownik nie musi przebywać w tym
samym pomieszczeniu co urządzenie. Połączenie USB to
kolejna opcja łączności z DCP-T510W.
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Wygodna obsługa papieru
Model DCP-T510W posiada pojemny standardowy podajnik
na 150 arkuszy dzięki czemu możesz rzadziej uzupełniać
papier. Urządzenie zostało również wyposażone w podajnik
ręczny na 1 arkusz abyś mógł drukować na papierze
specjalnym.

Oszczędzaj tusz i obniżaj koszty
System szybkiego i prostego napełniania pojemników
tuszem, pozwala na drukowanie dużych ilości dokumentów
przy niskim koszcie wydruku pojedynczej strony. Razem z
modelem DCP-T510W otrzymasz 2 butelki z czarnym
tuszem (każda o wydajności do 6500 stron) i po 1 butelce z
koloru cyjan, magenta i żółty (każda o wydajności do 5000
stron).
Materiały eksploatacyjne Brother doskonale współpracują z
Twoim sprzętem. Stosowanie oryginalnego atramentu
firmy Brother zapewni wydruki najlepszej jakości, zachowa
sprawność drukarki i pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

SPECYFIKACJA

Parametry ogólne

Typ drukarki:
Kolor
Funkcje:
Drukowanie,
Kopiowanie i
skanowanie
Wyświetlacz: LCD
Rozmiar
wyświetlacza: 1
wierszowy
Maksymalny
rozmiar papieru:
A4
Pamięć: 128MB
Technologia:
Atramentowa

Połączenie

Połączenie: Sieć
bezprzewodowa,
Lokalny interfejs:
Hi-Speed USB
2.0,
Wi-Fi Direct: Tak
Interfejs sieci
bezprzewodowej:
802.11 b/g/n
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Połączenia mobilne

Obsługiwane:
Brother
iPrint&Scan
Mobile, Google
Could Print, 2.0,
Apple Airprint,
Brother Print
Service Plugin,
Mopria

Kopiowanie

Rozdzielczość: do
1200dpi (kolor &
mono)
Szybkość: 4.4ipm
mono i 2.7ipm
kolor
Rozdzielczość
(kolor): Do 1200
x 600 dpi
Rozdzielczość (m
onochromatyczny
): Do 1200 x
1200 dpi

Środowisko

Poziom hałasu:
50dBA
(Maximum)
Certyfikacja
Energy Star: Tak

W opakowaniu

Zawartość:
Przewód
zasilający,
przewodnik
bezpieczeństwa
produktu, dysk z
oprogramowanie
m, butelki do
napełniania
zbiornika z
atramentem,
instrukcja
obsługi, karta
gwarancyjna,
instrukcja
szybkiej instalacji

Specyfikacje nośników

Typy i
gramatury: Taca
standardowa: A4,
LTR, EXE, A5, A6,
zdjęcie
(102x152mm),
karta indeksu
(127x203mm),
fotografia-L
(9x13cm "),
fotografia-2L
(127x178mm),
koperta C5,
koperta com-10,
koperta DL,
monarcha. Otwór
ręcznego
podawania: A4,
LTR, EXE, A5, A6,
zdjęcie
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(102x152mm),
karta indeksu
(127x203mm),
zdjęcie-L
(9x13cm /),
zdjęcie-2L
(127x178mm),
koperta C5,
koperta com-10,
DL, monarcha Zwykły,
atramentowy,
błyszczący
(odlew / żywica),
z recyklingu.
Rozmiary:
Podajnik
standardowy:
64-220g/m2.
Podajnik ręczny:
64-300g/m2.
Sieć

Bezpieczne
drukowanie: Tak
Sieć
bezprzewodowa:
IEEE 802.11b/g/n
(tryb
infrastruktury,
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo
sieci
bezprzewodowej:
WEP 64/128 bit,
WPA-PSK
(TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES)
Pomoc przy
konfiguracji sieci
bezprzewodowej:
Tak

Systemy operacyjne i
oprogramowanie

Dołączone
oprogramowanie
- Mac:
iPrint&Scan
Dołączone
oprogramowanie
- Windows:
Brother
ControlCenter4,
Nuance®
Paperport® 14,
iPrint&Scan
Obsługiwane:
Windows® 7 / 8 /
8.1 /10, OS X
10.10.X lub
nowszy

Obsługa papieru

Wejście papieru:
Podajnik
standardowy:
150 arkuszy
Wyjście papieru:
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50 arkuszy
Drukowanie

Rozdzielczość: do
6000 x 1200dpi
Szybkość —
porównywalny z
drukiem
laserowym: do
12ipm mono i do
6ipm w kolorze
(w oparciu o ISO /
IEC 24734)

Skanowanie

Rozdzielczość: do
1,200 x 2,400dpi
Skanuj do: Email,
obraz, plik
Szybkość: 3.35
sekundy w mono
i 4.38 sekundy w
kolorze przy
100dpi
Typ skanera: CIS

Materiały eksploatacyjne i
akcesoria

Papier Brother:
BP71GLA:
błyszczący papier
fotograficzny A4,
20 arkuszy,
BP71GLP:
błyszczący papier
fotograficzny
10x15 cm, 20/50
arkuszy,
BP60MA: A4,
matowy papier
do drukarek
atramentowych,
25 arkuszy,
BP60PA: papier
do drukarek
atramentowych
A4, 250 arkuszy
Wkłady
atramentowe o
dużej wydajności:
Czarny: BTD60BK
do 6,500 stron;
Cyan / Magenta /
Żółty: BT-5000
C/M/Y - do 5,000
stron

Gwarancja
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3-lata gwarancji
(po rejestracji na
stronie
www.brother.pl)
lub 30 000
wydruków (w
zależności co
wystąpi
wcześniej).

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