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Consumabile

Optimizate pentru imprimare 
performantă

1 Capacitatea aprox. a cartuşelor este declarată conform ISO/IEC 24711

Compatibil cu: DCP-J100 / DCP-J105 / MFC-J200 

1 300 pagini1 2 400 pagini1
LC-525XL-C/M/YLC-529XL-BK

DCP-J100 / DCP-J105 / MFC-J200 

Gama Ink Benefit
* Comparat cu cartuşele LC1240 la preţul din noiembrie 2013

Cost de tipărire
foarte scăzut

Folosirea consumabilelor originale 
Brother împreună cu echipamentele 
Brother garantează performanţe optime. 
Consumabilele originale Brother oferă rezultate & rentabilitate 
deosebite. Acordăm cea mai mare atenție dezvoltării de cerneală și 
toner pentru echipamentele Brother, ce sunt create special pentru 
a vă oferi rezultate de înaltă calitate. Consumabilele Brother au o 
formulă specială pentru a funcţiona în armonie cu echipamentele, şi 
a oferi încredere în calitatea printurilor de fiecare dată. Pentru a găsi 
consumabile pentru echipamentul Brother, vă rugăm să consultaţi 
tabelul cu specificaţii sau să ne vizitaţi la www.brother.ro

• Calitate garantată. 
- Consumabilele Brother au o formulă special creată pentru 
a funcţiona cu echipamentele Brother, oferind cele mai  
bune rezultate.

•  Rezultate la cele mai înalte standarde faţă  
de cele neoriginale.

- În teste independente, cartuşele de cerneală 
originale Brother au dat rezultate mai bune 

faţă de compatibile.

• Rezistenţă de peste 100 de ani.

- Folosind cartuşele de cerneală  
& hârtia Brother, aveţi garanţia 
rezistenţei printurilor o viaţă, chiar 
peste 100 de ani, perfect pentru 
amintirile de familie. 

• Acreditări: ISO 11798. 

- Una dintre preocupările clienţilor 
este nevoia de a păstra documentele 

importante în arhivă. Cerneala LC-529XL 
neagră garantează păstrarea documentelor 

imprimante, acestea fiind lizibile chiar și după 
expunerea la lumină, apă, manevrare și arhivare.

De ce să folosiţi cerneală  
originală Brother Innobella?

use
s u p p l i e s

s
u

p
p

l i
e

s

supplies

s
u

p
p

lie
s

Încrederea vine cu consu- 
mabilele originale Brother

Cerneală performantă
Un cost pe pagină mai mic, fără compromisuri  
de calitate. Imprimare impecabilă de fiecare dată.

Cost pe pagină redus
Cartuşe ieftine pentru  
cost final cât mai mic 

Cartuşe de cerneală  
de capacitate mare
Economisiţi chiar mai mult din costurile de 
imprimare cu cartuşele de capacitate mare.

De 5X   
mai mult, 

fără costuri suplimentare

TM

Gama Ink Benefit de la Brother  
vă oferă costuri de imprimare mai 

mici ca niciodată, cu cartuşe ieftine 
de capacitate mare pentru cel mai 

mic cost pe pagină al nostru. 

Pentru a imprima mai 
mult, cu costuri mai mici.

Gama de modele multifuncţionale inkjet “Ink 
benefit” a fost creată pentru a oferi un cost 

pe pagină foarte mic, adresându-se  
utilizatorilor casnici şi birourilor mici  

cu volume mari de imprimare.

Comparat cu cartuşele LC1240 la preţul din noiembrie 2013



Generalităţi DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200

Funcţii Imprimare, copiere, scanare Imprimare, copiere, scanare Imprimare, copiere, scanare, fax

Conectivitate USB (Hi-Speed 2.0) USB (Hi-Speed 2.0), Wi-Fi USB (Hi-Speed 2.0), Wi-Fi

Imprimare

Viteză mono/color
(imagini pe minut,
comparabil laser*)

11/6 ipm 11/6 ipm 11/6 ipm

Rezoluţie  
(verticală x orizontală) Până la 6,000 x 1,200 dpi Până la 6,000 x 1,200 dpi Până la 6,000 x 1,200 dpi

Imprimare duplex manuală Da Da Da

Scanare

Viteză (mono/color, secunde
@100dpi) A4: 3.37sec/4.27sec A4: 3.37sec/4.27sec A4: 3.37sec/4.27sec

Rezoluţie Fereastră: până la 1,200 x 2,400dpi Fereastră: până la 1,200 x 2,400 dpi Fereastră: până la 1,200 x 2,400 dpi
ADF: până la 1,200 x 600 dpi

Copiere

Viteză mono/color**
(imagini pe minut) Fereastră: 4.4/2.7 ipm Fereastră: 4.4/2.7 ipm Fereastră: 4.4/2.7 ipm

ADF: 4.8/3.0 ipm

Fax

Viteză modem - - 14,400 bps

Apelare rapidă - - 40 de locaţii pentru
numere memorate

PC Fax (recepţia este doar 
pentru Windows®) - - Primire şi trimitere

(doar mono)

Manevrarea hârtiei

Alimentator automat  
de documente - - 20 coli

Tava standard 100 coli 100 coli 100 coli

Alte funcţii

Ecran LCD 1 linie LCD 1 linie LCD 1 linie

Google CloudPrint™ - Da Da

Apple AirPrint - Da Da

Brother iPrint&Scan - Da Da

 * ISO/IEC 24734
**  Scanarea din ADF bazază pe ESAT ISO/IES 24735. Scanarea de pe fereastră bazată pe ESAT ISO/IES 29183

Specificaţii tehnice

Garanţia extinsă Brother

Produsele Brother sunt fabricate la cele mai înalte standarde şi sunt renumite pentru calitate şi 
fiabilitate. Folosite corespunzător, vă vor răsplăti cu cele mai bune rezultate.
În plus față de garanția standard de 2 ani, produsul dumneavoastră este acoperit şi de 
garanţia producătorului, care oferă 1 an de servicii suplimentare în eventualitatea unei 
probleme. Pentru a beneficia de garanţia extinsă pentru echipamentul Brother, este suficient 
să vă înregistraţi gratuit pe site-ul nostru www.brother.ro

Economie
Reduceţi costurile de imprimare cu cartuşele de foarte mare 
capacitate, de până la 2400 de pagini mono şi 1300 de pagini color.

Imprimare
Arhivaţi rapid cu viteze de până la 11 imagini pe minut mono şi  
6 color (comparabil laser).

Copiere
Copiaţi documentele importante, monocrom sau color, oricând 
aveţi nevoie.

Scanare
Scanaţi documentele către PC sau dispozitive mobile, folosind 
aplicaţia iPrint&Scan.

Fax
Trimiteţi faxurile rapid prin modemul de 14,400kbps, şi salvaţi 
numerele preferate în cele 40 de locaţii de apelara rapidă (doar 
MFC-J200).

Wireless
Conectaţi şi partajaţi MFC-J200 şi DCP-J105 în reţeaua  
wireless existentă.

ADF
Folosiţi alimentatorul automat de documente al modelului 
MFC-J200 pentru a copia, scana sau faxa rapid pagini  
multiple.

Funcţii mobile 
Imprimaţi şi scanaţi simplu, folosind diverse aplicaţii  
pentru smartphones şi tablete. Conectați echipamentul  
la rețeaua wireless pentru a folosi Brother iPrint&Scan,  
Apple AirPrint sau Google Cloud Print™.

* În com
paraţie cu cartuşele LC1240 şi preţ recomandat din noiembrie 2013

Funcţii


