
רשף פתרונות הדפסה בע"מ 

HL-3040CN 
מדפסת LED צבעונית 

קומפקטית ומהירה עם רשת

• עד 16 עמודים לדקה שחור וצבע

2,400x600 dpi רזולוציה עד •

• מגירה ל-250 דפים

 544MB 32, הרחבה עדMB זכרון •

 hi- speed USB 2.0  •

built in wired 10/100 •
 Base-Tx network  

 GDI (host based) printing •

• מסך LCD שורה אחת 16 תווים

HL-3070CW 
מדפסת LED צבעונית קומפקטית 

ומהירה עם רשת אלחוטית

• עד 16 עמודים לדקה שחור וצבע

2,400x600 dpi רזולוציה עד •

• מגירה ל-250 דפים

 576MB 64, הרחבה עדMB זכרון •

 hi- speed USB 2.0  •

built in wired 10/100 •
 Base-Tx network  

 GDI (host based) printing •

• מסך LCD שורה אחת 16 תווים

PCL 6 ,BR-Script 3 :אמולציה •

Wireless Lan IEEE802 11 b/g •

USB הדפסה מזכרון  •

• Pictbridge הדפסה ישירות ממצלמה 
   דיגיטלית

• שורה 1 תאורה אחורית

DCP-9010CN 
משולבת LED צבעונית 
עם כרטיס רשת מובנה

• מדפסת, מכונת צילום וסורק

• עד 16 עמודים לדקה שחור וצבע 

2,400x600 dpi רזולוציה עד •

• מגירה ל-250 דפים

 576MB 64, הרחבה עדMB זכרון •

 hi- speed USB 2.0  •

built in wired 10/100 •
 Base-Tx network  

 PCL6, BR-SCRIPT 3 •

• 2 שורות תאורה אחורית, 16 תווים

• מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים

MFC-9120CN 
משולבת LED צבעונית 

עם פקס וכרטיס רשת מובנה

• מדפסת, מכונת צילום, סורק ופקס

• עד 16 עמודים לדקה שחור וצבע 

2,400x600 dpi רזולוציה עד •

• מגירה ל-250 דפים

 576MB 64, הרחבה עדMB זכרון •

33,600bps מהירות מודם •

• לחצנים ל-8 חיוגים בלחיצה. 

 • 200 זכרונות לחיוג מהיר ומשלוח
  לקבוצות עד 20 יעדים

scan to FTP and network folder •

 hi- speed USB 2.0  •

built in wired 10/100 •
 Base-Tx network  

 PCL6, BR-SCRIPT 3 •

• 2 שורות תאורה אחורית, 16 תווים

• מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים

MFC-9320CW 
משולבת LED צבעונית עם פקס 

ורשת אלחוטית

• מדפסת, מכונת צילום, סורק ופקס

• עד 16 עמודים לדקה שחור וצבע 

2,400x600 dpi רזולוציה עד •

• מגירה ל-250 דפים

 576MB 64, הרחבה עדMB זכרון •

33,600bps מהירות מודם •

Wireless Lan IEEE802 11 b/g •

• לחצנים ל-8 חיוגים בלחיצה 

 • 200 זכרונות לחיוג מהיר ומשלוח
  לקבוצות עד 20 יעדים

scan to FTP and network folder •

 hi- speed USB 2.0  •

built in wired 10/100 •
 Base-Tx network  

 PCL6, BR-SCRIPT 3 •

USB הדפסה וסריקה להתקן  •

• Pictbridge הדפסה ישירות ממצלמה 
   דיגיטלית

• 2 שורות תאורה אחורית, 16 תווים

• מזין מסמכים אוטומטי עד 35 דפים

מותאמות לעסק שלך

כבעל עסק חשוב שתקבל כלי 
עבודה איכותי, מקצועי ואמין, 
בעל יכולות מגוונות, המותאם 

ליכולות התקציביות בעסק. 
brother גאה להציג בפניך את 

סדרת business colour החדשה 
והמתקדמת הנותנת לך את המענה  

המושלם לצרכיך אלו.

 Business Colour Compact  

Colour performance goes compact!

• מהירות הדפסה עד 16 
   עמודים לדקה שחור וצבע

2,4000 dpi רזולוציה עד •
• ממדים קטנים 

• הדפסה במהלך אחד

TN-230BKטונר שחור עד  2200 דפים ב- 5% כיסוי

TN-230C/M/Yטונר צבע עד  1400 דפים ב- 5% כיסוי

DR-230CLסט 4 יחידות תוף( עד  15,000 דפים(

מתכלים המתאימים לכל המדפסות


