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InkBenefit Plus
Wireless network connectivity

6.8cm touchscreen display

LCD

Large individual ink cartridges 

2-sided printing

A4

ADF

20 sheet Automatic Document Feeder

12 mono/10 colour ipm print speeds
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Устройства с безгранични възможности

УЛТРА НИСКА СТОЙНОСТ НА ПЕЧАТ
Система с резервоари за мастило



Представяме Ви серията InkBenefit Plus

InkBenefit Plus
Постигнете голям обем печат на изключително ниска стойност с новата серия на Brother 
InkBenefit Plus. С мастилата с ултра голям капацитет до 6000 страници, Вие печатате 
повече, а разходите намаляват. Постигнахме най-ниската предлагана някога стойност на 
печат. Стилни и компактни, устройствата от тази серия са решението, което да отговори 
на всичките Ви нужди от печат.

Най-доброто от серията

Wireless network connectivity

6.8cm touchscreen display

LCD

Large individual ink cartridges 

2-sided printing

A4

ADF

20 sheet Automatic Document Feeder

12 mono/10 colour ipm print speeds
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Безжична мрежа                                  
Лесно свързване и споделяне в 
съществуващата безжична мрежа.

ФУНКЦИИ

Wireless network connectivity

6.8cm touchscreen display

LCD

Large individual ink cartridges 

2-sided printing

A4

ADF

20 sheet Automatic Document Feeder

12 mono/10 colour ipm print speeds
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Автоматично листоподаващо 
устройство (ADF)                                   
Сканиране и копиране на множество 
документи чрез удобното автоматично 
листоподаващо устройство.

Wireless network connectivity

6.8cm touchscreen display

LCD

Large individual ink cartridges 

2-sided printing

A4

ADF

20 sheet Automatic Document Feeder

12 mono/10 colour ipm print speeds
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Ултра ниска стойност на печат                      
Резервоари за мастило със супер 
голям капацитет и възможност за печат 
на до 6000 страници за черно и 5000 
страници за всеки цвят.

Вградена система  
за почистване

Патентованата вградена система за 
почистване на Brother предотвратява 
изсушаването на печатащата глава, 
като повишава надеждността. 

Бързо и лесно 
зареждане на мастилата

Създадено за удобство, зареждането 
на резервоара с мастило става при 
ъгъл от 45°, което намалява риска 
от теч на мастило и неудобството от 
презареждането.

Wireless network connectivity

6.8cm touchscreen display

LCD

Large individual ink cartridges 

2-sided printing

A4

ADF

20 sheet Automatic Document Feeder

12 mono/10 colour ipm print speeds
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Лесно за употреба                              
Ползвайте лесното за следване меню 
през едноредовия LCD дисплей и 
контролния панел, за да достигнете до 
всяка функция, която Ви е нужна.

ЗАРЕЖДАНЕ НА МАСТИЛАТА  
В 3 ЛЕСНИ СТЪПКИ

Отворете предния капак за достъп  
до резервоарите с мастило

Махнете капачката, наклонете  
бутилката на 45° и притискайки  
внимателно напълнете контейнера.

Затворете капачката и предния  
капак и сте готови.

1 2 3

DCP-T700W



СЕРИЯТА:  Вземете подходящото за Вас устройство

DCP-T300
Компактно цветно мултифункционално устройство със 
зареждащи се резервоари с мастило

•  11 ipm черно-бяло и 6 ipm цветно (сравнено с лазерно)**
•  1 ред LCD дисплей
•  Hi-Speed USB 2.0
•  Резервоари с мастило със супер голям капацитет
•  Удобна система за зареждане на резервоарите с мастило, без 

разливане

DCP-T500W

Компактно цветно мултифункционално устройство с 
безжична мрежа и зареждащи се резервоари с мастило

•  11 ipm черно-бяло и 6 ipm цветно (сравнено с лазерно)**
•  1 ред LCD дисплей
•  Hi-Speed USB 2.0
•  Резервоари с мастило със супер голям капацитет
•  Удобна система за зареждане на резервоарите с мастило, без 

разливане
•  Безжична мрежа за лесно споделяне от множество потребители
•  Приложение Brother iPrint&Scan за по-голяма продуктивност

DCP-T700W
Компактно цветно мултифункционално устройство с 
безжична мрежа, автоматично листоподаващо устройство 
и зареждащи се резервоари с мастило

•  11 ipm черно-бяло и 6 ipm цветно (сравнено с лазерно)**
•  1 ред LCD дисплей
•  Hi-Speed USB 2.0
•  Резервоари с мастило със супер голям капацитет
•  Удобна система за зареждане на резервоарите с мастило, без разливане
•  Безжична мрежа за лесно споделяне от множество потребители
•  Приложение Brother iPrint&Scan за по-голяма продуктивност
•  Автоматично листоподаващо устройство за лесно копиране и сканиране  

на множество документи

BT6000BK - 6,000 страници*

BT5000C/M/Y - 5,000 страници*

BP71GA4 BP60MA BP71GP

BROTHER КОНСУМАТИВИ



Контакт:

* Приблизителният капацитет е базиран на Brother оригинална методология, ползвайки индустриални тестови шаблони за изчисление на капацитета.
** ISO/IEC 24734.
*** Скорост на копиране sESAT (съгласно ISO/IEC 29183)
**** Скорост на копиране sESAT (съгласно ISO/IEC 24735)

Технически характеристики

coo earth
 

www.brother.bg

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.

DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W

Печат, Копиране, 
Сканиране

Печат, Копиране, 
Сканиране

Печат, Копиране, 
Сканиране

Цветен принтер

Скорост черно-бяло / цветно
(спрямо лазерно**)

До 11 ipm черно-бяло  
и 6 ipm цветно

До 11 ipm черно-бяло  
и 6 ipm цветно

До 11 ipm черно-бяло  
и 6 ipm цветно

Резолюция  
(вертикална x хоризонтална)

До 1,200 x 6,000dpi  До 1,200 x 6,000dpi  До 1,200 x 6,000dpi  

Страници на резервоар  
с мастило (А4)*

6,000 (черно-бяло)  
и 5,000 (цветно)  

6,000 (черно-бяло)  
и 5,000 (цветно)  

6,000 (черно-бяло)  
и 5,000 (цветно)  

Цветен скенер

Скорост A4 черно-бяло / цветно @ 
100dpi

От 3.37 до 4.27 секунди От 3.37 до 4.27 секунди От 3.37 до 4.27 секунди

Оптична резолюция 1,200 x 2,400 dpi 1,200 x 2,400 dpi 1,200 x 2,400 dpi

Цветен копир

Скорост черно-бяло/ цветно
До 4.4 ipm черно-бяло  

и 2.7 ipm цветно*** 
До 4.4 ipm черно-бяло  

и 2.7 ipm цветно*** 
До 4.4 ipm черно-бяло  

и 3.0 ipm цветно*** 

Резолюция 1,200 x 1,200 dpi 1,200 x 1,200 dpi 1,200 x 1,200 dpi

Боравене с хартията

Стандартна тава за хартия 100 листа 100 листа 100 листа

Автоматично листоподаващо 
устройство

Не Не 20 листа

Други функции

Свързаност Hi-speed USB 2.0
Hi-speed USB 2.0

Wireless 802.11 b/g/n
Hi-speed USB 2.0

Wireless 802.11 b/g/n

Дисплей 1 ред LCD 1 ред LCD 1 ред LCD


