MFC-3360C

MFC-3360C
Combineert vier kantoorfuncties, kleurprinten, -faxen, -scannen en -kopiëren,
met de betrouw- en duurzaamheid die u van Brother mag verwachten. De MFC3360C is de ideale machine voor de thuis- of kantooromgeving.

Deze compacte All-in-One bevat ook een scanner die het mogelijk maakt in
verschillende formaten te scannen, zoals scan naar e-mail, bestand (waaronder
pdf), OCR en afbeelding.

Hoge printsnelheden leveren zwart-wit documenten snel en efficiënt, terwijl
complexe kleuren presentaties en afbeeldingen in hoge kwaliteit, ook met de
randloos optie worden geprint.

De Brother MFC-3360C is klaar om zwart wit en kleurendocumenten te
kopiëren met één druk op de knop. De 20 vel automatische document invoer
maakt kopiëren van meerdere pagina’s eenvoudig, u heeft een
kleurenkopieerapparaat op uw bureau.

Kleuren en mono faxen worden uitzonderlijk snel verstuurd en ontvangen door
de ingebouwde 33.600bps Super G3 fax modem. De geïntegreerde
telefoonhoorn kan uw normale telefoon vervangen. Met 100 snelkiesnummers
en 10 direct-keuzenummers kunnen uw veel gebruikte nummers snel worden
gekozen. Door het 170 pagina geheugen zult u geen fax missen indien het
papier op is.

Als u wilt kleurenprinten, -faxen, -scannen en –kopiëren met één compacte, stijlvolle
machine dan is de MFC-3360C voor u.

Alle Brother kleuren inkjet multifunctionals maken gebruik van vier
verschillende kleureninktpatronen zodat de kleuren afzonderlijk en gemakkelijk
vervangen kunnen worden. Met Brother’s originele LC1000 inktpatronen met
vervagingsbestendige inkt en Brother BP61 glanzend papier geeft de
MFC-3360C de mogelijkheid te printen met kleinere inktdruppels (1,5 picoliter).

Technische specificaties MFC-3360C
Algemeen
Engine
LCD Display
Geheugencapaciteit
Papierformaten
Papiersoorten
Papiercapaciteit

Gelijktijdige werking

Inkjet
1 regel x 16 karakters
16MB
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, enveloppe e.d.
Normaal, inkjet, glanzend, transparant
Standaard papierlade: tot 100 vel
Automatische document invoer: tot 20 vel
Uitvoer papier capaciteit: tot 50 vel
Voert meerdere functies tegelijkertijd uit

Kleuren printer
Snelheid
Resolutie
Opwarmtijd
Randloos printen
Kleurverbetering
Minimum druppel grootte

Tot 25ppm mono & 20ppm kleur
Tot 1.200 x 6.000dpi geoptimaliseerd
0 seconden
Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, indexkaart, postkaart
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
*1,5pl (i.s.m. Brother Bp61 fotopapier, zie consumables sectie)

Kleuren fax
Modem
Kleuren
Data compressie
Automatisch herkiezen
Snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax / Tel switch
Superfijn
Grijsschaal
Verzendgeheugen
Papierloos ontvangst
Verzendlocaties
Automatisch verkleinen
Foutcorrectie modus (ECM)
Fax doorzenden
Bediening op afstand
Fax ophalen
(enkel mono)
Dual Access
(enkel mono)

Kleurencopier
Snelheid
Resolutie
Meervoudig kopiëren
Vergroten / verkleinen ratio
2 of 4 in 1

Tot 18ppm mono & 16 ppm kleur
Tot 600x1.200dpi
Tot 99 kopieën van elk origineel
25% - 400% in stappen van 1%
Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 vel A4

Kleurenscanner
Resolutie
Snelheid
Grijswaarde
Kleurdiepte
‘Scan’ knop

Optisch: max. 600x1.200dpi
Geïnterpoleerd: max. 2.400dpi
4 seconden mono & 9 seconden kleur (A4, 100x100dpi)
256 grijstinten
36bit intern
Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/ bestand/geheugenkaart
Ondersteuning: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Telephone Handset
Handset
External TAD Interface

Supplied with non-detachable telephone handset
Supplied with an external TAD interface as standard

Interface(s)
33.6kbps super G3: ong. 3 seconden transmissie
ITU.T-30E kleurenfax protocol met andere passende machines
JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono)
Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax is bezet
100 locaties voor snelkiesnummers
Tot 6 groepen
Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
256 tinten (kleur), 64 tinten (mono)
Tot 170 paginas (ITU-T test kaart nr. 1)
Tot 170 paginas (ITU-T test kaart nr. 1)
Verzend een en het zelfde faxbericht naar 160 locaties
Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het
verzenden opgemerkt waarbij regels met fouten opnieuw worden verzonden
Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander faxnummer
(enkel mono)
Middels een ‘tone’ telefoon is het toestel op afstand te bedienen
Maakt het mogelijk om een fax op te halen met behulp van een andere ‘tone’
machine
Scant een fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt

USB

USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)

Consumables
Inkt cartridges (pagina’s in
normale modus @ 5% dekking)

Brother Papier

Zwart: LC1000BK – tot 500 A4 pagina’s
Cyaan: LC1000C – tot 400 A4 pagina’s
Magenta: LC1000M – tot 400 A4 pagina’s
Geel: LC1000Y – tot 400 A4 pagina’s
BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20vel
BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
BP60PA : A4 inkjet normaal papier, 250 vel

Gebruik

ELE

ORIGIN

Afmeting & gewichten
Met doos
Zonder doos

490(b) x 372(d) x 275(h)mm/8,6kg
407(b) x 292(d) x 198(h)mm/6,0kg

Software
Driver software meegeleverd
Windows®
Macintosh®

Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® SE met OCR
Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7

Kleurenprinter

Kleurenfax

Kleurenscanner

Contact:
•
•

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel: +31(0)20 – 545 12 51 Fax: +31(0)20 – 643 64 95
Website: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de
betrokken bedrijven.

•
•
•
•
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