
Контакт:

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България жк.  
София Парк, Търговска зона Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25  Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, 

Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Технически характеристики

ИНВЕСТИРАЙТЕ В BROTHER.  
ИНВЕСТИРАЙТЕ В БЪДЕЩЕТО.

Околна среда

††

DCP-J100 / DCP-J105 / MFC-J200 Серия Ink Benefit  Консумативи

†Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 24711 
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Съвместими с: 
DCP-J100 / DCP-J105 / MFC-J200 

Innobella консумативите са специално създадени, за да 
работят безпроблемно с Вашето Brother мултифункционално 
устройство.

По-богати цветове

Innobella консумативите и Brother хартията правят 
изображенията ясни и им вдъхват живот. Innobella означава 
перфектно качество и надежност на печат. 

Спомени, които не избледняват

Brother оригиналните консумативи и хартия Ви гарантират 
дълготрайност, без избледняване. Вашите документи ще се 
запазят години наред, дори след излагане на влага, висока 
температура и светлина.

По-доброто изпълнение.

TM
Консумативи

1,300 страници† 

LC-525XL-C/M/Y

2,400 страници†

LC-529XL-BK

Работим в сътрудничество с благотворителната 
организация Cool Earth, за да опазим част от Перуанската 
Амазонска джунгла. Общата ни мисия вече защитава 
четири хиляди квадратни километра гори и биологичното 
разнообразие в тази незаменима екосистема. 

Brother Earth е израз на нашата загриженост и активно 
отношение към опазването на планетата. Целта ни е 
да подпомогнем  създаването на едно общество на 
устойчивото развитие. 
Ние от Brother не се страхуваме да поемем отговорност, 
да действаме разумно и да създаваме позитивна промяна 
във всичко, което правим - от дизайна на нашите 
продукти, до партньорството ни с най-уважаваните  
в света екоорганизации и кампании за опазване  
на околната среда. ††Сравнено с мастилата LC1240 базирани на крайно клиентски цени

* ISO/IEC 24734
** Сканиране от автоматичното листоподаващо устройство съгласно ESAT ISO/IEC 24735. Сканиране от стъклото на скенера съгласно ESAT ISO/IEC 29183

Характеристики DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200

Функции Печат, Копиране, Сканиране Печат, Копиране, Сканиране Печат, Копиране, Сканиране, факс

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

Печат

Скорост - черно-бяло/цветно  
(изображения в минута, сравнимо с лазерно*) 11/6 изображения в минута 11/6 изображения в минута 11/6 изображения в минута

Разолюция (вертикална, хоризонтална) До 6,000 x 1,200 dpi До 6,000 x 1,200 dpi До 6,000 x 1,200 dpi

Ръчен двустранен печат Да Да Да

Сканиране

Скорост ( черно-бяло/цветно, секунди, @100dpi) A4: 3.37 сек./4.27 сек. A4: 3.37 сек./4.27 сек. A4: 3.37 сек./4.27 сек.

Резолюция От стъклото на скенера:  
До 1,200 x 2,400dpi

От стъклото на скенера:  
До 1,200 x 2,400dpi

От стъклото на скенера:  
До 1,200 x 2,400 dpi

Автоматично листоподаващо 
устройство: До 1,200 x 600 dpi

Копиране

Скорост ( черно-бяло/цветно** (изображения в минута) От стъклото на скенера:  
4.4/2.7 изображения в минута   

От стъклото на скенера:   
4.4/2.7 изображения в минута   

От стъклото на скенера: 
4.4/2.7 изображения в минута        
Автоматично листоподаващо 

устройство: 4.8/3.0 

Факс

Модем скорост - - 14,400 bps

Бързо набиране - - 40 локации за предварително 
запаметени номера

PC факс (получаването е само за Windows®) - - получаване
(само черно-бяло)

Боравене с хартията

Автоматично листоподаващо устройство - - 20 листа

Стандартна тава за хартия 100 листа 100 листа 100 листа

Други функции

Дисплей 1 ред LCD 1 ред LCD 1 ред LCD

Google CloudPrint™ - Да Да

Apple AirPrint - Да Да

Brother iPrint&Scan - Да Да



MFC-J200
ПЕЧАТ, КОПИРАНЕ, СКАНИРАНЕ  
И ФАКС В ЕДНО СТИЛНО, КОМПАКТНО 
УСТРОЙСТВО 

СЕРИЯТА BROTHER INK BENEFIT ПОСТИГНА 
НАШАТА НАЙ-НИСКА ПРЕДЛАГАНА НЯКОГА  
СТОЙНОСТ НА ПЕЧАТ. С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ИЗГОДНИТЕ КОНСУМАТИВИ С ГОЛЯМ 
КАПАЦИТЕТ ПЕЧАТАТЕ ПОВЕЧЕ, ДОКАТО 
РАЗХОДИТЕ НАМАЛЯВАТ.  
СЕГА ПЕЧАТАТЕ ПОВЕЧЕ! 

DCP-J100

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО 

•  11 ipm черно-бяло и 6 ipm цветно 
(сравнено с цветно лазерно)

•  1 ред LCD дисплей

•  Плоско стъкло за сканиране

•  Мастила със супер голям капацитет

MFC-J200

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО С ФАКС, БЕЗЖИЧНА МРЕЖА 
И АВТОМАТИЧНО ЛИСТОПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО

•  11 ipm черно-бяло и 6 ipm цветно 
(сравнено с цветно лазерно)

• PC-Fax изпращане/получаване

• 1 ред LCD дисплей

• Автоматично листоподаващо устройство за 20 листа

• USB / Wireless LAN

• Google Cloud Print™

• Apple AirPrint

• iPrint&Scan

• Мастила със супер голям капацитет

DCP-J105

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО  
С БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

•  11 ipm черно-бяло и 6 ipm цветно 
(сравнено с цветно лазерно)

• 1 ред LCD дисплей

• USB / Wireless LAN

• Плоско стъкло за сканиране

• Google Cloud Print™

• Apple AirPrint

• iPrint&Scan

• Мастила със супер голям капацитет

††

Печат

Постигнете бърза скорост 
на печат от 11 изображения 
в минута за черно-бял  
и 6  изображения в минута 
за цветен печат.

Безжична мрежова свързаност

Свържете и споделете в офиса 
MFC-J200 и DCP-J105 през 
съществуващата безжична мрежа.

Икономичност

Намалете разходите с мастилата 
с голям капацитет - 2400 черно  
и 1300 страници за всеки цвят. 

Копиране

Правете копия, където  
и когато Ви е нужно  
в черно-бяло и цветно.

Факс

Изпращайте факс с бърза скорост до 
14,400 kbps, и запазете често ползваните 
номера към 40-те локации за бързо 
набиране (само MFC-J200).*

Сканиране

Сканирайте документи 
към компютъра или 
Вашето мобилно 
устройство с Brother 
приложението iPrint&Scan.

*само MFC-J200
††Сравнено с мастилата LC-1240 базирани на крайно-клиентски цени

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)

Ползвайте автоматичното листоподаващо 
устройство на MFC-J200 за бързо копиране, 
сканиране и изпращане на факс на много 
страници.


