
Чрез безжичната свързаност най-новата серия InkBenefit Plus на 
Brother Ви позволява бързо и лесно да споделяте Вашето устройство 
и файлове с другите. Печатате директно от мобилно устройство 
или таблет, така печатът в движение никога не е бил по-лесен.

(наличният софтуер зависи от модела)
Безжична свързаност

Автоматичният двустранен печат Ви позволява да пестите 
време, средства и да предпазвате околната среда. MFC‑T920DW 
и DCP‑T720DW притежават автоматично листоподаващо устрой‑
ство за 20 листа. Зареждате документите си и ги оставяте да се 
сканират или копират, докато Вие си вършите другите задачи. 
Имате повече време и увеличавате ефективността си. 

Двустранен 
печат

Brother удължена гаранция
Продуктите на Brother са произведени по-най 
високите технологични стандарти, което 
гарантира тяхното качество и надеждност. 
Използвани коректно, те ще Ви се отплатят 
с дълга служба. 

Към стандартната 2 годишна гаранция, 
Brother Ви дава още една допълнителна година след безплатна 
регистрация на Вашия продукт в интернет. Можете да направите 
това до 60 дни след покупката на Вашето устройство на нашия 
уебсайт www.brother.bg

Увереността идва с Brother 
оригиналните консумативи
Оригиналните консумативи на Brother осигуряват 
оптимална работа на Вашия принтер или мулти-
функционално устройство. Те поддържат 
качеството на печат винаги на високо ниво  
и Ви гарантират най-добри резултати.

Brother консумативите са създадени като част от цялостна  система 
за печат. Всеки консуматив е направен, така че да работи със своята 
серия устройства, за да Ви даде възможно най-добрите резултати, 
да защити инвестицията Ви и гаранцията на устройството.

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.

Мобилно приложение Brother iPrint&Scan  
Печат от, сканиране към, изпращане на факс, преглед на 
получени факсове, преглед на копия и проверка на статуса на 
устройството от Android, iOS и Windows® мобилни устройства 
(Windows® мобилни устройства – само печат и сканиране)

Apple AirPrint 
Печат от и сканиране към на най-често използваните файлови 
формати от всяко устройство с AirPrint 

Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT) 
Печат от и сканиране към Windows® 8, 10 или Windows RT таблет

Web Connect*** 
Сканиране към Dropbox, Google Drive Evernote, Box, One Note 
и One Drive

Mopria 
Печат на най-често ползваните файлови формати от Android 
устройства поддържащи Mopria

*** Трябва да е уеб свързано

Всяко устройство от серията притежава изключително лесната 

за зареждане система с резервоари, които съхраняват  мастило 

с капацитет за до 7.500 страници**. С тази лесна система и ориги-

налните мастила с голям капацитет Brother, правите големи обеми 

печат, като намалявате редовността за зареждане с мастило 

и най-вече, намалявате цената на страница.

Нещо повече, в кашона с всяко устройство Вие ще получите 

пълен комплект бутилки с мастило, като при трите модела висок 

клас има и допълнителна бутилка черно за още 7.500 страници.

Благодарение на дизайна на новите бутилки с мастило InkBenefit 

Plus, Вие може просто да поставите бутилката и да я оставите 

сама да се изтече в резервоара. Зареждате бързо и лесно, без 

суетене, цапане и загуби.

Лесна за ползване система 
за зареждане с мастило

Печат до

15.000 страници
черно*

* Приблизителният капацитет е базиран на Brother оригинална методология, ползвайки индус-
триални тестови шаблони за изчисление на капацитета. Отнася се за DCP-T520W, DCP-T720DW 
и MFC-T920DW

3 години

след регистрация на:
www.brother.bg

ГАРАНЦИЯГАРАНЦИЯ

Пълни 
и печатай

www.brother.bg

Намалете разходите за печат 
с устройства Brother с удобна 
система за зареждане с мастило



Модел DCP-T220 DCP-T420W DCP-T426W DCP-T520W DCP-T720DW MFC-T920DW

Функции Печат / копиране / сканиране Печат / копиране / сканиране Печат / копиране / сканиране Печат / копиране / сканиране Печат / копиране / сканиране Печат / копиране / сканиране 
/ факс

Резолюция на печат До 1200 x 6000 dpi (Windows) 
До 1200 x 3600 dpi (macOS)

До 1200 x 6000 dpi (Windows) 
До 1200 x 3600 dpi (macOS)

До 1200 x 6000 dpi (Windows) 
До 1200 x 3600 dpi (macOS)

До 1200 x 6000 dpi (Windows) 
До 1200 x 3600 dpi (macOS) До 1200 x 6000 dpi До 1200 x 6000 dpi

Скорост на печат 
ISO/IEC 24734 

16 ipm (черно-бяло) 
9 ipm (цветно)

16 ipm (черно-бяло) 
9 ipm (цветно)

16 ipm (черно-бяло) 
9 ipm (цветно)

17 ipm (черно-бяло) 
9.5 ipm (цветно)

17 ipm (черно-бяло) 
16.5 ipm (цветно)

17 ipm (черно-бяло) 
16.5 ipm (цветно)

Скорост на печат стр/мин 28 стр./мин (черно-бяло) 
11 стр./мин (цветно)

28 стр./мин (черно-бяло) 
11 стр./мин (цветно)

28 стр./мин (черно-бяло) 
11 стр./мин (цветно)

30 стр./мин (черно-бяло) 
12 стр./мин (цветно)

30 стр./мин (черно-бяло) 
26 стр./мин (цветно)

30 стр./мин (черно-бяло) 
26 стр./мин (цветно)

Скорост на печат – снимка 
10 x 15cm 75 сек. 75 сек. 75 сек. 75 сек. 52 сек. 52 сек.

Скорост на печат двустранно 
ISO/IEC 24734 – – – – 5.5 ipm (черно-бяло / цветно) 5.5 ipm (черно-бяло / цветно)

Автоматичен двустранен печат – – – – Да Да 

Ръчен двустранен печат Да Да Да Да – –

Мрежа – Да Да Да Да Да

Интерфейс Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0,  
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Hi-Speed USB 2.0,  
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Hi-Speed USB 2.0,  
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Hi-Speed USB 2.0,  
WLAN IEEE 802.11b/g/n

Hi-Speed USB 2.0, LAN Ethernet 
10/100BASE-TX, WLAN IEEE 

802.11b/g/n, USB host

Капацитет на хартията 150 листа 150 листа 150 листа 150 листа 
150 листа 

Автоматично листоподаващо 
устройство: 20 листа

150 листа 
Автоматично листоподаващо 

устройство: 20 листа 
МФ тава: 80 листа

Резолюция на сканиране 
(оптична) 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi

1200 x 2400 dpi 
Автоматично листоподаващо 
устройство: 1200 x 600 dpi

1200 x 2400 dpi 
Автоматично листоподаващо 
устройство: 1200 x 600 dpi

Контролен панел LED LED LED 1 ред LCD дисплей 1 ред LCD дисплей 4.5 см LCD дисплей

Стандартна памет 64 MB 64 MB 64 MB 128 MB 128 MB 128 MB

Операционна система Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS Windows / macOS 

Размери (Ш x Д x В) 435 x 359 x 159 мм 435 x 359 x 159 мм 435 x 359 x 159 мм 435 x 380 x 159 мм 435 x 380 x 195 мм 435 x 439 x 195 мм

Тегло (кг) без кашон 6.4 кг. 6.4 кг. 6.4 кг. 7.3 кг. 8.7 кг. 9.7 кг.

Мастило / Капацитет 
(страници)

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

BTD60BK: 7500 
BT5000CMY: 5000

Бутилки в комплекта
2 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

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

Печат до  
5.000  

страници
Печат до  

5.000  
страници

Печат до  
5.000  

страници
Печат до  

7.500  
страници

Намалете 
разходите 
за печат

От Brother добре разбираме колко 
е важно за Вас да имате здраво, лесно 
за ползване и в същото време достъпно, 
мултифункционално устройство.

** Приблизителният капацитет е базиран на Brother оригинална методология, ползвайки 
индустриални тестови шаблони за изчисление на капацитета. Отнася се само за черно мастило, 
червено, жълто и синьо мастила с печат на до 5.000 страници.

Ето защо ние пуснахме на пазара нашите най-нови устройства от 
серията InkBenefit Plus. Те не само са снабдени с множество полезни 
функции, за да направят живота Ви по-лесен, а и с мастилата 
с голям капацитет в комплекта, отпечатващи до 7.500 страници**, 
намалявате значително разходите си. И всичко това, без 
компромис с качеството на печат.

FAXWIRELESS DUPLEXWIRELESS DUPLEXWIRELESSWIRELESS WIRELESS

Пълни 
и печатай


