
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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Памет 128MB
Свързаност Hi Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BASE-TX
Мобилна свързаност iPrint&Scan приложение, AirPrint, Google Cloud PrintTM, Wi-Fi DirectTM
Дисплей 6.8cm LCD сензорен дисплей

ЦВЕТЕН ПРИНТЕР
Скорост* 22 изображения /мин. черно-бяло и 20 изображения /мин. цветно 
Скорост (Бърз режим) До 35 стр/мин черно-бяло и 27 стр/мин цветно
Двустранен печат Напълно автоматичен двустранен печат до А3 формат
Резолюция До 6,000 x 1,200 (Вертикално x Хоризонтално)
Минимален размер на капката 1.5pl (когато се ползва с Brother хартия BP71, вижте част Консумативи)
Директен фотопечат Печат на снимки директно от USB флаш памет / Медийни карти
 (вижте част Директен фотопечат)

ЦВЕТЕН ФАКС
Модем  33.6kbps
Бързо набиране 100 предварително записани номера
Памет страници До 200 страници (ITU-T Test Chart No 1)
Режим корекция на грешките Когато устройствата използват функцията ECM, евентуалните грешки  
 при предаването се коригират автоматично, като осигуряват документи  
 без фрешки
Други функции  Препращане на факс, отдалечен достъп, възстановяване на факс,   
 двоен достъп, I-Fax**, изпращане на PC-Fax, получаване на PC-Fax***,  
 автоматично намаляване, групово набиране

ЦВЕТЕН КОПИР
Скорост***** 12 изображения /мин. черно-бяло и 9 изображения /мин. цветно 
Резолюция До 1,200 x 2,400dpi (цветно и черно-бяло)
Много копия Да 99 копия
Увеличение / Намаление 25% - 400% 
Други функции Печат N в 1, печат на плакат

ТЕГЛО / РАЗМЕРИ
С кашон 657(Ш) x 521(Д) x 350(В) mm – 18.3Kg

Без кашон 553(Ш) x 433(Д) x 247(В) mm – 14.5Kg

ДИРЕКТЕН ФОТОПЕЧАТ
USB PictBridge, USB Flash Memory Drive
Медийни карти  Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital
 High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC),
 Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile
Формат Директен печат JPEG
Формат Директно сканиране JPEG, PDF (цветно), TIFF, PDF (черно-бяло)

СОФТУЕР
Включени драйвери за софтуер Brother MFL-Pro Suite
Софтуер - Windows® Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR
Софтуер - Macintosh  Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Поддържани операционни Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
системи Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
 Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
 Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),
 Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86)
 & 64bit(x64) editions),
 Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition)
 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

ДРУГИ
Консумация на електроенергия Работен режим - 28W
 Режим Готовност - 5.5W
 Режим Sleep - 1.5W
 Изключен - 0.04W
Налягане на звука 50dB (A) (максимум)
(работен режим)                   

Като част от серията Print 3.0 на Brother, MFC-J6520DW e създаден да отговори на нуждите на всеки натоварен офис. С подобрената 
свързаност където и да се намирате Вие имате достъп до документите си.

Сканирате директно или споделяте информацията към Вашите акаунти в облачните услуги, като Box, Skydrive, Google drive TM, Facebook TM, 
FLICKR, Dropbox, PICASA TM и EVERNOTE TM без нуждата от компютър.

Print 3.0 Ви прави по-продуктивни: с автоматичното листоподаващо устройство за 35 листа сканирате множество страници с 
натискането само на един бутон, а възможността за консумативи с голям капацитет - 2400 стр. за черно и 1200 стр. за всеки цвят,  
Ви пести загубеното време от честа смяна на консумативите.  

Управлението от 6,8 см сензорен LCD дисплей и следването на лесно разбираемото меню Ви дават достъп до всичко, от което се 
нуждаете и Ви пестят време с удобни функции, като предварителен преглед на факс съобщение, сканиране към USB, имейл или FTP 
сървър.  

MFC-J6520DW притежава сертификатите ENERGY STAR за енергийна ефективност и немския Blue Angel за екологична съвместимост, 
заради ориентирания към рециклиране дизайн, ниски нива на шум и замърсяване.

MFC-J6520DW 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С  PRINT 3.0

* ISO/IEC 24734

** Безплатно за сваляне от http://solutions.brother.com

*** Само Windows® 

**** Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 24711

***** ESAT ISO/IEC 24735

A3

MFC-J6520DW Технически характеристики

ПРЕСТАВЯМЕ ВИ MFC-J6520DW
ЕДНО УМНО РЕШЕНИЕ  
ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

КОНСУМАТИВИ
Стандартна мастилница Черно: LC123BK - приблизително 600**** A4 страници
 Синьо / Червено / Жълто: LC123C/M/Y - приблизително 600**** A4   
 страници
Мастилница с голям капацитет Черно: LC129XL BK - приблизително 2,400**** A4 страници
 Синьо / Червено / Жълто: LC125XL C/M/Y - приблизително 1,200**** A4 страници
Brother хартия BP71GA3: А3 гланцирана фотохартия, 20 листа
 BP71GLA: A4 гланцирана фотохартия, 20 листа
 BP71GLP: 10x15 cm гланцирана фотохартия, 20 / 50 листа
 BP60MA: A4 A4 матирана хартия за мастилено-струен печат, 25 листа
 BP60PA: A4 хартия за мастилено-струен печат, 250 листа
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ЦВЕТЕН СКЕНЕР
Резолюция Оптична: от стъклото на скенера до 2,400 x 2,400dpi. от автоматичното 
 листоподаващо устройство (ADF) 2,400 x 1,200dpi
 Интерполирана:  До 19,200 x 19,200dpi
Скорост сканиране От 4 сек. черно-бяло и цветно (A4 формат, 100 x 100dpi)
Сканиране към Email, OCR, изображение, файл, карта, USB карта с памет, FTP, Network***,
 Email Server**, Web Services
Формат сканиране JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB карта с памет поддържа PDF 
 черно-бяло и цветно, JPEG, TIFF)

БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА
Подаване на хартия Стандартна тава за 250 листа 
 Слот за ръчно подаване на 1 лист A3 формат
 Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 35 листа 
Извеждане на хартия 50 листа
Размери на хартията Landscape: A4, LTR, EXE. Portrait: A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo,
 Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Видове Обикновена хартия, хартия за мастилено-струен печат, гланцирана,   
 прозрачна



ПРЕДСТАВЯНЕ

MFC-J6520DW
ПО-ДОБРАТА СВЪРЗАНОСТ

MFC-J6520DW е нещо повече  от едно 
устройство. То е интелигентно,  
свързано в облака предимство,  
което променя начина ви на  
работа. Помага на целия екип  
да работи по-бързо, по-продуктивно 
и колективно. Получавате правилната 
информация на правилното място  
и в точния момент. Добре дошли  
в новата ера на печата.   

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С PRINT 3.0.

Изпъкнете

Вашият бизнес заслужава 
MFC-J6520DW. Направете 
впечатление с качествен 
двустранен печат до А3 
формат. Сканирайте  
и копирайте големите си 
документи бързо и лесно. 
Създайте си удобства.

A3
Спестете време

MFC-J6520DW е устройство 
с множество продуктивни 
решения, за да направи 
бизнеса Ви по-успешен. 
Супер бързите печат  
и сканиране комбинирани  
с автоматичен двустранен 
печат Ви позволяват бързо 
и лесно дигитализиране 
и споделяне на важната 
информация.

Интелигентен стил  
на работа

Свързаното в облака  
MFC-J6520DW бързо  
и лесно Ви сътрудничи. 
Печат от и сканиране към 
различни услуги тип облак, 
като Dropbox и Evernote.  
За секунди разполагате  
и с дигитален вариант  
на печатните си документи 
в различни формати, 
включително pdf, pptx  
и docx.

Мобилност

Бързината е ключов 
фактор в модерния 
бизнес. Нашите решения 
за мобилен печат  
и сканиране са верен 
помощник в натовареното 
ежедневие. Имате 
постоянен достъп до 
документите си - печатате 
и сканирате навсякъде  
и по всяко време 
ползвайки различни 
платформи като Apple, 
Microsoft или Android, 
което означава, че сте  
по-бързи от всякога.

Намалете разходите

Освен възможността 
за консумативи с голям 
капацитет - 2400 стр. за 
черно и 1200 стр. за всеки 
цвят с Brother MFC-J6520DW 
получавате и множество 
функции.  Намалете разходите 
за хартия с двустранния 
печат, а с режима за пестене 
на мастило значително 
намалявате консумацията му. 

Управлявайте 
интелигентно 
документите си с 
Brother приложения  
и решения.

Сканиране към  
Microsoft Office
Интелигентно приложение, 
което Ви позволява да 
сканирате документ, след 
което да го конвертирате 
в Microsoft office файл с 
възможност за редактиране  
на текста и изображенията. 

Сканиране към имейл
От сензорния дисплей бързо  
и лесно сканирате документите 
си директно към имейл адрес.

Огради и копирай
Ограждате в червено само 
съдържанието, което желаете 
и устройството ще копира 
само селектираната зона.

Огради и сканирай
Ограждате в червено само 
съдържанието, което желаете 
и устройството ще сканира 
само селектираната зона.

Brother 
предимства

Основни характеристики
• Скорост - 22 / 20 изображения/мин. за черно-бял   
 и цветен печат
• Двустранен печат до А3 формат
• Автоматично листоподаващо устройство  
 до А3 формат за 35 страници
• 6.8cm сензорен LCD дисплей
• Wi-Fi & Ethernet мрежи 
• Мобилен печат и приложение за сканиране
• Възможност за мастила с голям капацитет  
 - 2400 стр. за черно и по 1200 страници  
 за всеки цвят
• Капацитет на хартията - 250 листа


