
Advanced Specification Sheet

DCP-T300
Inkoustový barevný multifunkční model

Rychlost tisku až
11 ipm (obr./min.) mono,
6 ipm (obr./min.) barevně

Specifikace:

Rychlý barevný tisk Plnitelné zásobníky inkoustů
• Rychlost tisku až 6 ipm barevně a 11 ipm mono • Vysokokapacitní zásobníky s jednoduchým doplňováním 

inkoustů pro ekonomický tisk.

LCD displej
• Jednoduchá navigace a výběr nastavení 
na jednořádkovém LCD displeji

Všechny zde uvedené  obchodní značky  a registrované obchodní značky  jsou majetkem příslušných společností. Windows 7, Windows 8 a logo Windows jsou registrovanými obchodními značkami společnosti 
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Mac a logo Mac jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Apple Inc.,registrované v USA. a dalších zemích.

Datasheet : řada DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W 

Předběžný datasheet připravený v BIE Product Planning. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jednořádkový
LCD displej Plnitelné 

zásobníky inkoustů 
s vysokou kapacitou



Obecné

Technologie Inkjet

Vstupní kapacita papíru 100 listů2

Inkoustové zásobníky Individuálně doplnitelné s vysokou kapacitou

Výstupní kapacita papíru 50 listů2

Maximální šířka / délka
skenovaných dokumentů

215,9 / 297 mm

LCD displej 1 řádek

Programování na displeji Ano

Kapacita paměti 64 MB

Současné operace Ano

Tlačítko úspory energie
Tento model má na ovládacím panelu tlačítko 
Vypnuto/Zapnuto

Barevná tiskárna

Rychlost tisku 11 ipm mono / 6 ipm barevně dle ISO/IEC 24734

Rychlost tisku u
(rychlý režim)

Až 27 stran za minutu mono /
až 10 stran za minutu barevně

Doba ohřevu 0 sec.

Rozlišení7 Až 6 000 x 1 200 dpi

Automatický
oboustranný tisk

Ne

Rozměry papírů

A4,  LTR, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), 
Indexová karta (127 x 203 mm), 
Foto-2L (127 x 178 mm), obálka C5, Com-10, 
obálka DL, Monarch

Vstup papíru2 Standardní zásobník – 100 listů do formátu Letter

Výstup papíru2 50 listů tiskem nahoru

Typ papíru Kancelářský / Inkjet / hladký (lesklý)

Hmotnost papíru V zásobníku: 64 – 220 g/m2

Bezokrajový tisk
Bezokrajový tisk je dostupný pro formáty papíru 
A4, LTR, A6, Foto, Indexová karta, Foto-2L

Velikost inkoustové kapky Minimálně 1,5 pl 

Zvýraznění barev
Brother Image Enhancement umožňuje uživateli 
přizpůsobit barevný výstup

Tiskový driver

Kompatibilní s Windows® XP/Vista/7/8, Windows 
Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 
(Windows Server® jen tisk), OS X v 10.7.5 / 10.8.x  
/ 10.9.x, Linux

Barevná kopírka

Rychlost kopírování 4,4 ipm (obr./min.) mono / 2,7 ipm barva10

Rozlišení Až 1 200 x 1 200 dpi (mono / barva)

Poměr 
zvětšení / zmenšení

Zmenšení nebo zvětšení rozměru dokumentu
od 25% do 400% s přírůstkem 1% 

Vícenásobná kopie Až 99 kopií originálu

1Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC 24711
2Kalkulováno pro papír hmotnosti 80 g/m² 
3Jen Windows® a Mac®
4Jen Windows® 
5Volitelné bezplatné stažení z webu Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
6Vyžaduje připojení k webvu
7Vertikálně x horizontálně
8Vyžaduje software Brother
9Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání  životnosti  s dalšími výrobky Brother. Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model  s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky 
10s ESAT (na základě ISO/IEC 29183) *Tato specifikace je platná jen pro modely bez ADF (automatický podavač dokumentů)

Předběžný datasheet připravený v BIE Product Planning. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Barevný skener

Technologie CIS (Contact Image Sensor)

Doba ohřevu 0 sec.

Rozlišení (optické) Až 1 200 x 2 400 dpi

Rozlišení (interpolované) Až 19 200 x 19 200 dpi8

Rychlost skenování 3,37 sec. mono / 4, 27 sec. barevně (A4, 100 dpi)

Stupně šedi
Pro kopírování a skenování je k dispozici 
256 stupňů šedi

Twain kompatibilita
Tento model je TWAIN a WIA kompatibilní pro
Windows® (WIA jen pro Windows® XP/Vista/7/8)

Operační systém
Windows® XP/Vista/7/8,
Mac OS OS X v10.7.5 / 10.8.x  / 10.9.x a Linux

‘Sken do’
Umožňuje uživateli skenovat do 
E-mailu, obrázku a souboru

Podpora formátů: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Barevná hloubka 30 bit interně / 24 bit externě

Datasheet : řada DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W

Rozhraní

Lokální rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0 

http://solutions.brother.com/


Spotřební materiál

Vysokokapacitní 
lahvičky s inkoustem

Černá - BT-6000BK – 6 000 stránek1

Azurová - BT-5000C – 5 000 stránek1

Purpurová - BT-5000M – 5 000 stránek1

Žlutá - BT-5000Y – 5 000 stránek1

Obsah balení Zásobníky s inkousty, napájecí kabel, driver 
Software pro Windows® a Mac, Stručný návod k 
obsluze. PC Interface kabel není součástí dodávky

Frekvence výměn spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu 
krytí, velikosti tiskového média, počtu stránek na tiskovou úlohu a typu média. Například 
použití lesklého  křídového papíru bude znamenat zkrácení životnosti spotřebního materiálu.

Rozměry a hmotnost

S obalem (š x h x v) 553 x 456 x 259 mm / 10,0 kg

Bez obalu (š x h v ) 435 x 374 x 161 mm / 7,1 kg

Zatižitelnost

Doporučená měsíční Měsíční objem tisku 50 – 1 000 stránek

Maximální měsíční9 Měsíční objem tisku až 2 500 stránek

Předběžný datasheet připravený v BIE Product Planning. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Životní prostředí

Spotřeba energie

Provoz – 16 W
Připravenost – 2,5 W
Spánek – 0,7 W
Vypnuto – 0,2 W

Hlučnost 50 dBA (maximálně)

Úspora inkoustů
Umožňuje tiskárně když není používaná 
spotřebovávat méně energie

Energy Star Ano

Blue Angel Ne

1Uvedená přibližná výtěžnost je založena na originální metodice Brother s použitím průmyslových standardních testovacích grafů pro výpočet výtěžnosti stránek
2 Kalkulováno pro papír hmotnosti 80 g/m²
3Windows® & Mac® only
4Windows® only
5Optional free download from the Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
6Must be web connected
7Vertical x horizontal 
8Requires Brother software
9Maximum number of printed pages per month can be used to compare designed durability between like Brother products. For maximum printer life, it is best to choose a printer with a duty cycle that far exceeds your 
print requirements 

Datasheet : řada DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W

http://solutions.brother.com/


Advanced Specification Sheet

DCP-T500W
Inkoustový barevný multifunkční model

Srovnání s DCP-T300:

Předběžný datasheet připravený v BIE Product Planning. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jednořádkový
LCD displej

Rychlost tisku až
11 ipm (obr./min.)

Integrované
bezdrátové

síťové rozhraní

Všechny zde uvedené  obchodní značky  a registrované obchodní značky  jsou majetkem příslušných společností. Windows 7, Windows 8 a logo Windows jsou registrovanými obchodními značkami společnosti 
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Mac a logo Mac jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Apple Inc.,registrované v USA. a dalších zemích.

Životní prostředí

Spotřeba energie

Provoz – 16 W
Připravenost – 2,5 W
Spánek – 0,7 W
Vypnuto – 0,2 W

Hlučnost 50 dBA (maximálně)

Rozměry a hmotnost

S obalem (š x h x v) 553 x 456 x 259 mm / 10,0 kg

Bez obalu (š x h v ) 435 x 374 x 161 mm / 7,1 kg

Datasheet : řada DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W

Integrované bezdrátové síťové rozhraní
• Sdílení dokumentů ve vaší pracovní skupině v prostředí 
bezdrátového síťového rozhraní 802.11b/g/n

Mobilní tisk a skenování

iPrint&Scan
(Android)

Přímý tisk z  nebo skenování do chytrých telefonů 
a tabletů s operačním systémem Android

iPrint&Scan
(iPad / iPhone / iPod)

Přímý tisk z nebo skenování do iPad / iPhone / 
iPod Touch

iPrint&Scan
(Windows® Phone) 

Přímý tisk z nebo skenování do chytrých telefonů 
s operačním systémem Windows® Phone 7 / 8

Google Cloud Print6 Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací 
podporujících Google Cloud Print

Apple AirPrint
Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací 
podporujících Apple AirPrint

Cortado Cloud Print6
Tisk nejběžnějších typů souborů z chytrých 
telefonů, tabletů nebo běžících aplikací Cortado
v PC, které podporují Cortado Cloud Print

Služby správy sítě

Integrovaný Web Server Ano

BRAdmin Light3a5 Software nastavení a správy LAN

Driver Deployment 
Wizard4

Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro 
bezproblémovou instalaci v celé síti

Rozhraní

Bezdrátové 
síťové rozhraní

Tento model je dodáván s integrovaným 
bezdrátovým síťovým rozhraním 802.11b/g/n 
(Režim Infrastructure Mode / Adhoc)

Síťové funkce Tisk, skenování

Síťové protokoly TCP/IP, IPv4 

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), 
WINS/NetBIOS name resolution,
DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, 
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,
FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, 
webové služby (tisk / skenování)

Podpora 
bezdrátového nastavení

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation 
OneTouch Secure System™ (AOSS) 

Zabezpečení 
bezdrátové sítě

WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP&AES), WPA2-PSK 
(AES)

Plnitelné 
zásobníky inkoustů 
s vysokou kapacitou



Advanced Specification Sheet

DCP-T700W
Inkoustový barevný multifunkční model

Srovnání s DCP-T500W:

Předběžný datasheet připravený v BIE Product Planning. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jednořádkový
LCD displej

Rychlost tisku až
11 ipm (obr./min.)

Integrované
bezdrátové

síťové rozhraní

Všechny zde uvedené  obchodní značky  a registrované obchodní značky  jsou majetkem příslušných společností. Windows 7, Windows 8 a logo Windows jsou registrovanými obchodními značkami společnosti 
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Mac a logo Mac jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Apple Inc.,registrované v USA. a dalších zemích.

Datasheet : řada DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W

ADF (automatický podavač dokumentů)
• ADF s kapacitou 20 listů 

ADF s kapacitou
20 listů

Manipulace s papírem
Automatický 
podavač dokumentů

kapacita 20 listů snímaných předloh

Plnitelné 
zásobníky inkoustů 
s vysokou kapacitou

Životní prostředí

Spotřeba energie

Provoz – 16 W
Připravenost – 2,5 W
Spánek – 0,7 W
Vypnuto – 0,2 W

Hlučnost 50 dBA (maximálně)

Rozměry a hmotnost

S obalem (š x h x v) 533 x 456 x 262 mm / 11,2 kg

Bez obalu (š x h v ) 435 x 374 x 180 mm / 8,3 kg




