
Výkonný a robustní model MFC-J2330DW  byl navržen pro snadné použití s garancí  

spolehlivosti a kvality pro zajištění potřeb náročného kancelářského prostředí. 

 Nová konstrukce přináší odolný a snadno ovladatelný přístroj vhodný pro vytížené pracovní prostředí 

 Nová tisková hlava zvyšuje životnost přístroje a zajišťuje výjimečnou odolnost 

S pokročilou manipulací s papírem MFC-J2330DW zvládne celou řadu typů médií a zároveň  
vám pomůže zůstat produktivní s vysokou rychlostí tisku a prvním výtiskem jen za 6 sekund. 

 Neustále v pohotovosti s kapacitou zásobníku papíru na 250 listů a zadním ručním podavačem  

  pro tisk na širokou škálu médií  

 Využijte rychlé a bezproblémové skenování vícestránkových dokumentů z automatického podavače 

  s kapacitou 50 listů  

 Snižte tiskové náklady a spotřebu papíru automatickým oboustranným tiskem 

Tvorba vynikajících marketingových materiálů a kancelářských letáků s živými barvami.  

Nízké tiskové náklady a frekvence výměn volitelných vysokokapacitních tiskových kazet. 

 Předveďte své ostré černé texty a barevné výtisky s živými barvami s novými pigmentovými inkousty  

 Ušetřete čas a peníze s volitelnými vysokokapacitními tiskovými kazetami s výtěžností až  

  3 000 stran monochromaticky a 1 500 stran barevně** 

Bezproblémové připojení v kanceláři i na cestách s Wi-Fi Direct™ pro bezdrátový tisk z   

chytrého telefonu, tabletu, notebooku nebo stolního počítače bez potřeby routeru.  

 Zůstaňte připojeni z chytrého telefonu, tabletu, notebooku a stolního počítače 

 S bezdrátovým připojením a Wi-Fi Direct nepotřebujete pro komunikaci se zařízením router 

Snímání a digitalizace papírových dokumentů přímo z 6,8 cm dotykového displeje pro  

elektronické ukládání a sdílení dokumentů na cestách. 

 Skenujte do populárních cloudových aplikací přímo z 6,8 cm dotykového displeje  

 Jednoduše snímejte a převádějte dokumenty s našimi aplikacemi Brother Cloud Apps

MFC–J2330DW 

MULTIFUNKČNÍ  INKBENEFIT 

KANCELÁŘSKÁ  INKOUSTOVÁ  TISKÁRNA  

Na multifunkční InkBenefit se můžete spolehnout 

Tisk | Kopie | Sken | Fax 

Nejdůležitější vlastnosti: 

Tisk A3 

Automatický oboustranný tisk 

Vysoká rychlost tisku až 22 ipm (obr./min.) 

mono a 20 ipm (obr./min.) barevně* 

Vstup papíru 250 l isů  | 50 listů ADF (třídění 

kopií do 30 listů) | zadní ruční podavač 

Dotykový LCD displej 6,8 cm 

Bezdrátové a drátové rozhraní 

* ISO/IEC 24734 (srovnatelné s laserovou technologií) 

**Přibližná výtěžnost kazety je deklarovaná v souladu s  ISO/IEC 24711 
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Inkjet 

barevný dotykový 6,8 cm 

128 MB 

Hi‐Speed USB 2.0 

10Base‐T/100Base‐TX 

802.11b/g/n (režim Infrastruktura) 

Přibližná zbytková množství inkoustů jsou jednoduše 
zobrazena na LCD v uživatelském Menu 

22 ipm mono a 20 ipm barevně dle ISO/IEC 24734 

Až 35 stran za minutu mono a 
až 27 stran za minutu barevně 

0 sekund 

Až do 4 800 x 1 200 dpi 

Ano (automatický) 

Minimální kapka 1,5 pl 

Systém zlepšení barev Brother umožňuje uživateli 
přizpůsobit si barevný výstup 

6 sekund 

Zmenšení 2, 4, 9, 16 nebo 25 stránek A4 
na 1 stránku A4 (Mac až do 2, 4, 6, 9, nebo 16) 

Zvětšení jedné stránky A4 na 4, 9, 16 
nebo 25 stránek A4  

Tisk dokumentů do formátu brožury A5 využitím  
ručního nebo automatického duplexního tisku 
Uložení vašich oblíbených nastavení driveru jako 
profilů se snadným vyvoláním (ideální pro úsporu 
času a pro méně zdatné uživatele) 

Funkce elektronické kopie tištěných dokumentů 
pro jejich ukládání ve tvaru pdf 

Po vyčerpání barevných inkoustů pokračuje mono tisk 

Umožňuje použít řešení a aplikace třetích stran, 
 jako je PrintSmart Secure Pro ke zvýšení  
 bezpečnosti a produktivity

Obecné 

Technologie 

LCD displej 

Kapacita paměti 

Místní rozhraní 

Drátové síťové rozhraní 

Bezdrátové síťové rozhraní 

Indikace stavu inkoustů 

Barevná tiskárna 

Rychlost tisku 

Rychlost (rychlý režim) 

Doba ohřevu 

Rozlišení7 

Oboustranný tisk 

Velikost kapky inkoustu 

Zlepšení barev 

FPOT (First Print Out Time) 

čas prvního výtisku  

Tiskové funkce 

Tisk N‐na3 

Tisk plakátu4 

Tisk brožury4 

Tiskové profily3 

Tiskový archiv4 

Režim Jen mono 

Otevřené rozhraní 

Brother Solutions 

Interface (BSI) 

Windows® 10 (edice32 a 64 bitů) 
Windows® 8 (edice32 a 64 bitů) 
Windows® 7 (edice32 a 64 bitů) 
Windows Vista® (edice32 a 64 bitů) 
Windows® Server 2012, 2012R2 a 2008R2 
Windows® Server 2008 (edice32 a 64 bitů) 

OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x 

CUPS, LPD/LPRng (edice32 a 64 bitů) 

Tiskový driver 

Windows® 

Macintosh5 

Linux5 

Mobilní / webový tisk a skenování 
Tisk ze, skenování do, odesílání faxů, prohlížení 
došlých faxů, prohlížení kopií a kontrola stavu MFC 
ze zařízení se systémem Android 

Tisk ze, skenování do, odesílání faxů, prohlížení 
došlých faxů, prohlížení kopií a kontrola stavu MFC 
ze zařízení  iPad / iPhone / iPod Touch 

Tisk z a skenování do chytrého telefonu  
s operačním systémem Windows® Phone 

Tisk z a skenování do tabletů s Windows® 8 
nebo Windows RT 

Tisk nejběžnějších souborů z libovolné aplikace 
podporující Google Cloud Print 

Tisk nejběžnějších souborů z libovolné aplikace 
podporující AirPrint 

Tisk nejběžnějších souborů z Android zařízení 
podporujících Mopria 

Tisk z Android zařízení 
bez vyhrazené aplikace 

Tisk z a skenování do systému Evernote™  
bez použití PC 

Tisk z a skenování do systému Box bez použití a PC 

Tisk z a skenování do systému Dropbox 
bez použití a PC  
Tisk z a skenování do systému Google Drive™  
bez použití PC 

Tisk z a skenování do systému Microsoft® OneDrive 
bez použití a PC  

Tisk z a skenování do systému Flickr® bez použití PC 

Tisk z a skenování do systému Facebook® 
bez použití PC 

Skenování do systému Microsoft® OneNote  
bez použití PC 

Brother iPrint&Scan 

(Android) 

Brother iPrint&Scan 

(iPad / iPhone / iPod) 

Brother iPrint&Scan 

(Windows® Phone) 

Brother Print&Scan 

(Windows® 8 & RT) 

Google Cloud Print 2.0 

AirPrint 

Mopria 

Brother Print Service 

Plugin 

Evernote™6 

Box6 

Dropbox6 

Google Drive™6 

OneDrive6 

Flickr®6 

Facebook®6 

OneNote6 

 

 

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

 

 

 1 
Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s  ISO/IEC19752 

2 
Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m² 

3 
Jen Windows® a Mac® 

4 
Jen Windows® 

5 
Volitelné stažení zdarma z  Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 

6 
Vyžaduje připojení k webu 

7 
Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran  

  Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky 
8 
Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m

2 
je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim 

9 
Vyžaduje software Brother  

 
 

 

 



Až do 1 200 x 2 400 dpi 

Až do 19 200 x 19 200 dpi 

16 777 216 barevných variací (24 bitů) 

256 stupňů šedi (8 bitů) 

Skenování do USB, e‐mailu, OCR, obrázku a souboru 

Skenování do síťové složky (jen Windows®), FTP, 
FTP přes SSL, do e-mailového serveru5, do systému 
SharePoint9 a jednoduchý sken do e-mailu6 
Sken přímo do systémů Evernote™, Box, Dropbox,  
Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook,  
Evernote™, OneNote 
Odstranění pozadí, přeskok prázdné stránky, ID sken,  
sken 1 na 2, auto narovnání z ADF, rozdělené PDF 
Skenování do Microsoft® Wordu, Microsoft® Excelu  
a Microsoft® Power Pointu 

Sken dokumentů do prohledávatelných PDF souborů 

Skenování dokumentů přímo do systému 
SharePoint z programu Brother Control Centre 4 
Kreslení obrysu položek, které se mají naskenovat 
nebo vyjmout z originálního dokumentu 

Skenování přímo do Windows® (od verze 
Windows® 7 a výše) bez potřeby instalace  
driveru pro skenování

USB Host Driver skeneru 

Tisk přímo z USB flash paměti, 
podporovaný formát souboru: JPEG 

Skenování přímo do USB flash paměti, 
podporované formáty souborů: PDF, PDF/A, 

JPEG, TIFF 
 
 
 
 

 Jeden CIS (Contact Image Sensor) 

Přímý tisk 

Přímé skenování 

Skenování 

Typ skeneru 

TWAIN, WIA 
Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů), 
Windows® 7(edice 32 a 64 bitů), 
Windows Vista® (edice 32 a 64 bitů) 

TWAIN a ICA 
v10.9.5/10.10.x/10.11.x 

SANE (edice 32 a 64 bitů) 

Windows® 

Macintosh5 

Linux5 

Kopírování 
Barevné a mono skenování Ano 

Rychlost skenu mono 14 ipm (obrazů za minutu) Rychlost (A4) mono/barva Až d 12/9 cpm (kopií za minutu) 

Auto duplexní kopírování   Ne Duplexní sken mono     Ne 

FCOT (First Copy Out Time) 

Čas prvního výtisku 

Rozlišení 

Multi kopírování 

stohování / třídění 

Rychlost skenu barevně Menší než 11 sekund z režimu připravenosti 

Až 600 x 600 dpi 

Až 99 kopií každé stránky se stohováním nebo 
tříděním  

14 ipm (obrazů za minutu) 

Duplexní sken barevně        Ne 

Rozlišení skenu z ADF          Až do 600 x 600 dpi 

Rozlišení skenu ze 

skleněné desky 

Interpolované 

rozlišení skenu 

Barevná hloubka 

Stupně šedi 

Standardní funkce9 

Síťové skenování 

Skenování do cloudu6 

Umožňuje uživateli komprimovat 2 nebo 4  
stránky na jeden list A4 

Umo6ňuje uživateli kopírovat obě strany 
průkazu na 1 list A4  

256 stupňů šedi (8 bitů) 

Kreslení obrysu položek, které se mají kopírovat 
nebo vyjmout z originálního dokumentu 

Snadnější čtení kopírovaných dokumentů pokud 
je velikost textu originálního dokumentu malá 

100 x 2 pamětí e‐mailových adres 

Kombinace až 6 skupin, které mohou být uloženy 
pro přenos 

Možnost připojit se k externímu adresáři LDAP 
jako je například Microsoft® Exchange 

Kopírování N na 1 

Kopírování 2 na 1 ID 

Stupně šedi 

Obrys a kopie6 

Zvětšení textové kopie6 

Adresář5 

Rychlé volby 

Skupinové volby 

LDAP 

Vlastnosti skenování9 

Sken do Microsoft Office6 

Scan to Microsoft® 
Word, Microsoft® Excel 
& 

Do prohledávatelného PDF 

Sken do SharePoint 

Obrys a sken6 

Skenování do webových 

služeb Windows® 

Adresář je jen část funkce skenování do e-mailového serveru, dostupného pro 
volitelné stažení zdarma z Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 

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

Poměr         Zmenšení nebo zvětšení dokumentu od 

zvětšení / zmenšení 25% do 400% s přírůstkem 1 % 

1 
Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s  ISO/IEC19752 

2 
Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m² 

3 
Jen Windows® a Mac® 

4 
Jen Windows® 

5 
Volitelné stažení zdarma z  Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 

6 
Vyžaduje připojení k webu 

7 
Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran  

  Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky 
8 
Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m

2 
je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim 

9 
Vyžaduje software Brother  

 



Rychlost 14 400 bps 

Ne  
Faxování dokumentů kamkoliv ve světě přes 
Internet bez použití telekomunikační linky 

Odesílání faxů přímo z PC uživatele 

Příjem faxů do PC uživatele 

Automatické opakování vytáčení při obsazené lince 

Elektronický abecedně seřazený výpis uložených  
čísel rychlých voleb a skupin 

Externí služba umožňující sdílet dvě nebo více 
telefonních čísel na jedné pevné lince při použití 
různých identifikačních vyzváněcích tónů 

3 úrovně a vypnuto pro vyzvánění a sluchátko 

Automatické rozpoznání příchozího faxového 
volání a hlasového hovoru  

Zajišťuje kvalitní přenos velmi malých textů 
a tenkých linek v odesílaném dokumentu  

Auto / světlý / tmavý 

Zahájení příjmu příchozího faxu do přístroje   
z externího telefonu 

Až 50 přenosů 

Zkrácení času skenování snímáním předlohy 
faxu do paměti před odesláním přibližně na 
2,5 sec. na stránku A4 při standardním rozlišení 

Odeslání až 200 stran (ITU‐T Test Chart, 
standardní rozlišení, JBIG kódování) 

Až do 200 stran (ITU‐T Test Chart, standardní 
rozlišení, kódování JBIG) 

Umožňuje obsluze realizovat souběžné spuštění 
dvou různých úloh v přístroji 

Odeslání jedné faxové úlohy v jednom kroku 
až na 50 různých faxových stanic 

Sloučení faxů na stejnou stanici v paměti přístroje 
 a jejich odeslání v jednom přenosu 

Při příjmu jednostránkového dokumentu, 
který je delší než A4 (297 mm), zařízení 
automaticky zmenší přijatý dokument 
na jednu stranu A4 

MFC bude detekovat chyby komunikace během 
přenosu a pošle znovu stránku / stránky u  
které / kterých došlo k chybě (stanice na straně 
příjmu musí být vybavena stejnou funkcí) 

Automatické přeposlání přijatého faxu do paměti 
na předem zadané číslo jiné stanice 

Umožňuje přístup k zařízení z jiné stanice 

Umožňuje dálkový přístup k faxům uložených 
v paměti přístroje z jiné stanice 

Umožňuje uživateli nastavovat MFC z jeho PC 

256 stupňů (8 bitů) šedi pro faxování 

Prohlížení přijatých faxů na LCD displeji přístroje 

Přidá datum a čas do všech přijatých faxů

Manipulace s papírem 
Modem faxu 

Auto duplexní faxování 

Internetový Fax (iFax)5 

PC Fax odesílání9&3 

PC Fax příjem9&4 

Auto opakování vytáčení 

Telefonní Index 

Rozpoznání zvonění 

(jen UK a Dánsko) 

Hlasitost 

Přepínač Fax / Tel 

Extra jemné rozlišení 

Kontrast 

Vzdálená aktivace 

Odložené vysílání 

Rychlé snímání dokumentu 

Přenos faxu z paměti 

Příjem faxu do paměti 

Souběh činností 

Oběžník 

Dávkový přenos 

Automatické zmenšení 

ECM – korekce chyb 

(Error Correction Mode) 

Přesměrování faxu 

Dálkový přístup 

Vyhledání faxu 

Vzdálené nastavení3 

Stupně šedi 

Náhled faxu 

Faxové razítko 

Fax 

Standardní zásobník – 250 listů 
Zadní ruční podavač – 1 list 
Deskový podavač – zařízení jej neobsahuje 
Automatický podavač dokumentů (ADF) – 50 listů 
("třídění kopií až do 30 listů") 

Tiskem nahoru ‐ 100 listů 

Standardní zásobník – standardní, Inkjet, hladký a 
recyklovaný papír (64 ‐ 220 g/m2, 260 g/m2 při použití 
Brother BP‐71 Glossy Paper) – hladký jen do A4 
Ruční podavač ‐ standardní, Inkjet, hladký a 
recyklovaný papír (64 ‐ 220 g/m2, 260 g/m2 při použití 
Brother BP‐71 Glossy Paper) – hladký papír jen do 
formátu A3A3 
Automatický podavač dokumentů (ADF) –  
standardní a recyklovaný papír (64 ‐ 90 g/m2) 
Ano, ze standardního zásobníku a ručního podavače: 
přesnost a spolehlivost tisku bude záviset na kvalitě 
a typu použitých obálek nebo štítků  

Standardní zásobník ‐ A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, 
A5, A6, Foto (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), 
Foto‐L (9x13 cm), Foto‐2L (13x18 cm), Com‐10, 
DL obálka, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal 
Ruční podavač  ‐A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, 
Folio, A5, A6, Foto (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), 
Foto‐L (9x13 cm), Foto‐2L (13x18 cm), C5, Com-10, 
DL obálky, Monarch,Mexico Legal, India Legal 
Oboustranný tisk -PC tisk: A4, LTR, EXE, A5 

                                   -Kopie: A4, LTR, A5 
Automatický podavač dokumentů (ADF) 
šířka dokumentu: 105 mm až 215,9 mm 
délka dokumentu: 148 mm až 355,6 mm 
Skleněná deska - dokument až do rozměru: 
šířka: 215,9 mm x délka: 297 mm 
 
 

 
 

Černá: 
LC3-617BK -550 stran,  LC-3619XLBK - 3 000 stran 
Azurová: 
LC-3617C - 550 stran,  LC-3619XLC  -  1 500 stran 
Purpurová: 
LC-3617M - 550 stran,  LC-3619XLM - 1 500 stran 
Žlutá: 
LC-3617Y -  550 stran,  LC-3619XLY  -  1 500 stran 

Inkoustové kazety, napájecí kabel, faxový kabel, 
software pro Windows®, Stručný návod k obsluze 
(kabel pro připojení do PC není součástí dodávky) 

Vstup papíru2 

Výstup papíru2 

Typ a formát médií 

Typ média a hmotnost8 

Potisk obálek / štítků 

Rozměr média 

Spotřební materiál 

Inkoustové kazety 

Obsah balení 

Perioda výměny spotřebního materiálu bude velmi záležet na komplexnosti tisků,  
procentu krytí stránek, rozměru papíru a typu použitého tiskového média. 

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

1 
Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s  ISO/IEC19752 

2 
Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m² 

3 
Jen Windows® a Mac® 

4 
Jen Windows® 

5 
Volitelné stažení zdarma z  Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 

6 
Vyžaduje připojení k webu 

7 
Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran 

  Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky 
8 
Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m

2 
je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim 

9 
Vyžaduje software Brother 

10 
Certifikace Nordic swan je platná jen ve Skandinávských zemích 

 



Integrovaná -  Ethernet 10Base‐T/100Base‐TX 

Integrovaná - IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastruktura) 

Bezdrátový tisk bez nutnosti přístupu přes 
bezdrátový přístupový bod (podpora 
automatické i ruční metody) 

Podpora pomocí Wi‐Fi Protected Setup (WPS) 

TCP/IP (IPv4 a IPv6) 

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), 
WINS/NetBIOS name resolution, 
DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, IPP, 
FTP/FTPs klient, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP 
server, SMTP klient, ICMP, webové služby 
(tisk/sken), CIFS klient, SNTP klient, POP3*, LDAP, 
IMAP4*, HTTP server 
(*POP3 & IMAP4 aktivní až po stažení aplikace 
skenování na e-mailový server) 

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, 
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, 
FTP/FTPs klient FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, 
webové služby (tisk/sken), SMTP klient, POP3*, 
CIFS klient, SNTP klient, LDAP, IMAP4*, ICMPv6,  
HTTP server 
(*POP3 & IMAP4 aktivní až po stažení aplikace 
skenování na e-mailový server) 

APOP*, SMTP‐AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, 
SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 
802.1x (EAP‐MD5, EAP‐FAST, PEAP, EAP‐TLS, 

                           drátové sítě                                      EAP-TTLS), Kerberos 
(*po stažení aplikace Internet FAX) 

Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů 
a programového vybavení 
Modulární instalátor, který může být distribuován  
přes Active Directory® 
Program správy tisku integrovaný do zařízení 
na webové bázi 

Síť a zabezpečení     Globální nástroje správy a životní prostředí 
Drátová síť 

Bezdrátová síť 

Wi‐Fi DirectTM 

Bezdrátové nastavení  

Síťové protokoly 

IPv4 

IPv6 (továrně vypnuto) 

Zabezpečení 

Bezobslužný instalátor4 

MSI instalátor4 

Integrovaný web server 

BRAdmin Professional 34&5  Program správy sítí LAN/WAN 

Driver Deployment                Snadná tvorba tiskových ovladačů           
Wizzard4 

PrintSmart Secure Pro 

(dodatečný nákup) 

Spotřeba energie 

Hlučnost 

Akustický výkon 

Režim úspory inkoustu 

Energy Star 

Blue Angel 

Nordic Swan10 

GS mark 

Rozměry a hmotnost 
S obalem (ŠxHxV) 

Bez obalu (ŠxHxV) 

Zatižitelnost 

Doporučená měsíční 

Maximální měsíční7 

WEP 64/128 bitů, WPA‐PSK (TKIP/AES), WPA2‐PSK 
(AES), APOP*, SMTP‐AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, 

Zabezpečení                               SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec 
bezdrátové sítě                          802.1x (LEAP, EAP‐FAST, PEAP, EAP‐TLS, EAP‐TTLS) 

(*po stažení aplikace Internet FAX) 

WPA™/WPA2™  (podnikové, osobní), 
Wi‐Fi Protected Setup (WPS) 

Automatické odesílání e-mailu ze zařízení  
s upozorněním (pokud to situace vyžaduje),  
jako je například nedostatek toneru 

Pravidelný příjem zpráv o využití e-mailem 

Omezení uživatelů, kteří mohou a nemohou 
přistupovat k zařízení v síti (jen IPv4) 
Omezení tisku jednotlivce nebo 
skupiny uživatelů v síti. Lze použít s PC 
přihlašovacím jménem až pro 10 uživatelů 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Bezdrátová certifikace 

E‐mailové upozornění 

E‐mailové hlášení 

IP filtr 

Secure Function Lock 3.0 

Ověření z 

Active Directory 

LDAP ověření 

Blokování nastavení 

Zabezpečený tisk3 

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

pro bezproblémové nasazení v síti 

Profesionální software správy tiskového parku  
prodávaný výhradně firmou Brother 

Provoz ‐ 29 W 
Režim připravenosti ‐ 6,5 W 
Režim spánku ‐ 1,6 W 
Zařízení vypnuto ‐ 0,04 W 

50 dB(A) (přibližně) 

Mono: 6,17 B(A) 
Barva: 6,13 B(A) 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ne 

637 x 467 x 437 mm / 20,5 kg 

530 x 398 x 304 mm / 16,9 kg 

250 až 2 000 stránek 

Až do 30 000 stránek 

1 
Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s  ISO/IEC19752 

2 
Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m² 

3 
Jen Windows® a Mac® 

4 
Jen Windows® 

5 
Volitelné stažení zdarma z  Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 

6 
Vyžaduje připojení k webu 

7 
Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran 

  Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky 
8 
Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m

2 
je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim 

9 
Vyžaduje software Brother 

10 
Certifikace Nordic swan je platná jen ve Skandinávských zemích 

 


