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Elegant, enkel,
prisvärd.

Kompakt elegant bläckstråleskrivare med
pekskärm och trådlös nätverksanslutning.
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Skriv ut, skanna & kopiera
DCP-J772DW erbjuder klara bläckstråleutskrifter,
noggrann kopiering och högupplöst skanning i en svart
elegant enhet. Maskinen är mångsidig och perfekt för
hemmet eller det mindre kontoret.

Maskinens färg: svart

Anslutning
Via trådlös och mobil anslutning delar du enkelt skrivaren
och filer med andra. Skanna till och skriv ut från olika
molntjänster som EVERNOTE, Google Drive och
OneNote direkt från maskinens kontrollpanel.

Skriv ut, skanna och kopiera
6,8 cm LCD-färgpekskärm
Anslutning för mobil, USB eller mediakort
Trådlös nätverksanslutning
Standard pappersmagasin för 100 ark
Utskriftshastighet 12 sid/min svartvitt
(10 sid/min färg)
Automatisk dubbelsidig utskrift

€
Kostnadseffektiva utskrifter
Välj standard bläckpatroner eller patroner med extra hög
kapacitet för att minska utskriftskostnaden. Skrivaren
har fyra separata bläckpatroner (du byter endast den
bläckpatron som är slut). Använd tillsammans med den
dubbelsidiga utskriftsfunktionen och spara både bläck
och papper.

128 MB minneskapacitet

DCP-J772DW

Kompakt
maskin med
stora funktioner

Kompakt enhet
med hög
prestanda
Har du ont om plats på kontoret och
behöver en kompakt, lättanvänd, pålitlig
skrivare som är billig i drift? Då är det
här maskinen för dig. Med den eleganta
bläckstråleskrivaren skriver du enkelt ut,
skannar och kopierar.

Allmänt
Minneskapacitet: 128 MB

Kontrollpanel: 6,8 cm LCD-färgpekskärm
Samtidig drift: ja

Färgskrivare
Hastighet: 12 sidor i svartvitt & 10 sidor i färg enligt ISO/IC 24734
Upplösning: Upp till 6 000 x 1 200 dpi
Kantfri utskrift: Finns för A4, LTR, A6, foto, indexkort, photo 2L

Färgkopiator
Hastighet: 5,6 sidor i svartvitt & 5,6 sidor i färg ESAT (enligt ISO/IEC 29183)11
Upplösning: Upp till 1 200 x 1 200 dpi (svartvitt & färg)
Flersidig kopiering: Upp till 99 kopior
Förminskning/förstoring: 25 till 400%

Färgskanner
Upplösning (optisk): Upp till 1 200 x 2 400 dpi
Upplösning (interpolerad): Upp till 19 200 x 19 200 dpi

Mobile Från 3,35 sekunder i svartvitt/4,38 sekunder i färg vid 100 dpi
Hastighet:
Skanna till: E-post, bild, fil, USB-minne & mediakort, SharePoint & webbtjänster
Stöder: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Förbrukning
Svart: LC3211BK 200 sidor, LC3213BK 400 sidor
Cyan: LC3211C 200 sidor, LC3213C 400 sidor
Magenta: LC3211M 200 sidor, LC3213M 400 sidor
Gul: LC3211Y 200 sidor, LC3213Y 400 sidor
Value Pack: LC3211VAL 200 sidor, LC3213VAL 400 sidor

Medföljande tillbehör
Bläckpatroner, strömsladd, snabbguide och drivrutiner

Mått och vikt
Med kartong (BxDxH): 477 x 228 x 457 mm – 8,8 kg
Utan kartong (BxDxH): 400 x 341 x 151 mm – 6,6 kg

Strömförbrukning
Drift – 17 W
Vänteläge – 3,5 W
Viloläge – 0,8 W
Avstängd – 0,2 W

Contact:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
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