
Łączność bezprzewodowa w najnowszej serii InkBenefit Plus ułatwia 
dostęp do urządzenia i plików innym użytkownikom, pozwala także 
na bezpośredni druk z telefonu komórkowego lub tabletu. Dzięki 
temu drukowanie jest o wiele prostsze. 

(dostępność oprogramowania w zależności od modelu)
Połączenie bezprzewodowe

Oprócz automatycznego drukowania dwustronnego, pozwalającego 
oszczędzić czas i negatywny wpływ na środowisko, modele 
MFC-T920DW i DCP-T720DW są wyposażone w automatyczny 
podajnik dokumentów na 20 arkuszy. Możesz teraz załadować 
dokument i skanować go lub kopiować w czasie wykonywania 
innych zadań. Efektywna wydajność w najlepszym wydaniu.

Opcja 
dupleksu

Rozszerzona gwarancja Brother
Urządzenia Brother są produkowane zgodnie z najwyż
szymi standardami, dzięki czemu słyną ze swojej 
jakości i niezawodności. Ich prawidłowe użytkowanie 
zapewnia dłuższą żywotność. 

Oprócz standardowej 2 letniej gwarancji, Twój produkt 
jest również objęty gwarancją producenta, która zapewnia 
dodatkowe usługi w przypadku jakichkolwiek problemów przez 
dodatkowy rok. Aby skorzystać z możliwości przedłużenia gwarancji 
na zakupione urządzenie, wystarczy zarejestrować się na stronie 
internetowej www.brother.pl

Pewność i zaufanie do 
materiałów eksploatacyjnych
Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych 
 Brother w drukarkach i urządzeniach wielofunkcyj
nych gwarantuje optymalną wydajność i wysoką 
jakość druku w doskonałej cenie. 

Materiały zostały zaprojektowane jako część komplet
nego systemu drukowania i są kompatybilne z konkretną 
serią drukarek, żeby uzyskać najlepsze efekty druku. Dodatkowo 
chronią Twoją inwestycję w  drukowanie oraz zabezpieczają 
gwarancję.

Wszystkie dane techniczne aktualne w czasie drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. 
Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm. 
Projekt i opracowanie: dział Marketingu BCEE (01/2021)

Aplikacja mobilna Brother iPrint&Scan 
Korzystanie z funkcji drukarek Brother bezpośrednio z urządzeń 
z systemem Android oraz iOS. 

Apple AirPrint 
Drukowanie z urządzeń z systemem iOS i macOS bez konieczności 
instalowania sterownika oraz skanowanie i wysyłanie faksów na 
komputerach Mac.

Email Print 4 
Drukuj pliki wysyłając je pocztą email do urządzenia Brother.

Web Connect 4 
Skanuj do Dropbox, Google Drive, Evernote, Box, OneNote i OneDrive.

Mopria 
Drukuj najpopularniejsze typy plików za pomocą urządzenia 
z systemem Android.

4 wymagane połączenie z Internetem

Każde urządzenie z tej serii może pochwalić się łatwym w użyciu 

systemem uzupełniania atramentu, pozwalającym na wydrukowanie 

do 7500 stron2. Ten prosty system, wykorzystuje oryginalne 

butelki z tuszem o bardzo dużej pojemności, w przeciwieństwie 

do tradycyjnych wkładów atramentowych. Dzięki temu możesz 

drukować wiele stron przy jednoczesnym zmniejszeniu regularności 

uzupełniania atramentu i co najważniejsze, kosztu wydruku. 

W pudełku, z każdym urządzeniem otrzymasz pełną gamę butelek 

z atramentem, przy czym 3 z 5 są dostarczane z dwoma butelkami 

z czarnym tuszem o wydajności 7500 stron każda!

Nowe butelki z atramentem wystarczy włożyć do zbiornika, 

a napełnianie rozpocznie się bez użycia rąk. Gwarancja wygody 

i zmniejszenie ilości odpadów. 

Prosty system napełniania 
zbiorników

Napełnij 
i drukuj

www.brother.pl

Obniż koszty drukowania dzięki 
naszej nowej serii InkBenefit Plus

Drukuj do 

15000 STRON 
w kolorze czarnym1

1 Podana przybliżona wydajność jest oparta na oryginalnej metodologii firmy Brother, przy użyciu 
standardowych tabel testowych w celu obliczenia wydajności w stronach. Dotyczy maszyn DCPT520W, 
DCPT720DW i MFCT920DW.
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Model DCP-T220 DCP-T420W DCP-T520W DCP-T720DW MFC-T920DW

Funkcje druk / kopia / skan druk / kopia / skan druk / kopia / skan druk / kopia / skan druk / kopia / skan / faks

Rozdzielczość druku 1200 x 6000 dpi3 1200 x 6000 dpi3 1200 x 6000 dpi3 1200 x 6000 dpi 1200 x 6000 dpi

Prędkość druku według 
ISO/IEC 24734 (mono/kolor) 16/9 ipm 16/9 ipm 17/9,5 ipm 17/16,5 ipm 17/16,5 ipm

Prędkość druku w trybie 
roboczym (mono/kolor) 28/11 str./min 28/11 str./min 30/12 str./min 30/26 str./min 30/26 str./min 

Automatyczny druk dwustronny – – – tak tak

Sieć – bezprzewodowa bezprzewodowa bezprzewodowa przewodowa/bezprzewodowa

Interfejsy USB 2.0 USB 2.0 
WLAN

USB 2.0 
WLAN

USB 2.0 
WLAN

USB 2.0, USB Host,  
LAN, WLAN

Funkcje sieciowe – Wireless Direct,  
Email Print

Wi-Fi Direct, AirPrint, 
Email Print

Wi-Fi Direct, AirPrint, 
Email Print

Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print 
Brother Apps, Web Connect

Podajnik standardowy 150 arkuszy 150 arkuszy 150 arkuszy 150 arkuszy 150 arkuszy 

Podajnik ręczny/wielofunkcyjny 1 arkusz 1 arkusz 1 arkusz 1 arkusz 80 arkuszy

Automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) – – – 20 arkuszy 20 arkuszy

Rozdzielczość skanowania 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 
ADF: 1200 x 600 dpi

1200 x 2400 dpi 
ADF: 1200 x 600 dpi

Wyświetlacz diody LED diody LED LCD mono (1 wiersz) LCD mono (1 wiersz) LCD kolor 1,8"

Obsługiwane systemy Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 435 x 359 x 159 mm 435 x 359 x 159 mm 435 x 380 x 159 mm 435 x 380 x 195 mm 435 x 439 x 195 mm

Waga bez opakowania 6,4 kg 6,4 kg 7,3 kg 8,7 kg 9,7 kg

Pojemniki z tuszem / 
wydajność (strony)

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

Pojemniki z tuszem 
w zestawie

1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

3 tylko w systemie Windows

Druk  
5000  
stron

Druk  
5000  
stron

Druk  
5000  
stron

Druk  
7500  
stron

Minimalizuj 
koszty 
wydruku

W firmie Brother w pełni rozumiemy Twoje 
przywiązanie do łatwej obsługi wielofunkcyjnych 
urządzeń. 

2 Podana przybliżona wydajność jest oparta na oryginalnej metodologii firmy Brother, przy użyciu 
standardowych tabel testowych w celu obliczenia wydajności w stronach. 

W odpowiedzi na Twoje potrzeby, wprowadziliśmy nową linię urządzeń 
InkBenefit Plus, które są wyposażone w przydatne funkcje ułatwiające 
obsługę, a dzięki dużym pojemnikom z atramentem, umożliwiają wydruk 
do 7500 stron w kolorze czarnym2 minimalizując koszty. Wysoka jakość 
i niezawodność druku bez żadnych kompromisów.

FAKSWi-Fi DRUK 
DWUSTRONNY

Wi-Fi DRUK 
DWUSTRONNY

Wi-FiWi-Fi

Napełnij 
i drukuj


