OS 8.6
OS 9.x
OS 10.2.4 or greater

TWAIN
TWAIN

�

�

�

�

�
�
�

�
�

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
COMPUTING
SYSTEM
WINDOWS®

PREDSTAVITEV

19200x19200
19200x19200

AVAILABLE HARD DISK SPACE

OPERATING
SYSTEM VERSION

PC
INTERFACE

PROCESSOR
SPEED

MINIMUM
RAM

RECOMMENDED
RAM

For Drivers

For Applications

98 (SE)
ME
2000 Professional
XP

USB

Pentium® II
or equivalent

32 MB
32 MB
64 MB
128MB

64 MB
64 MB
128 MB
256 MB

90 MB
90 MB
90 MB
150 MB

130 MB
130 MB
130 MB
220 MB

64 MB

80MB

200 MB

160 MB

80 MB

200 MB

Brotherjeva mini
večfunkcijska naprava
MAC®

�
�
�

�

OS 8.6 - OS 9.2

OS 10.2.4 or greater

All base models meet
minimum requirements
All base models meet
minimum requirements

128 MB

Contact:

..Večfunkcijske naprave počasi a zanesljivo osvajajo domača in
pisarniška okolja. Le zakaj bi dragoceni prostor zasedalo več "gajbic",
če lahko ena sama postori vse?..
Brother je predstavil novo večfunkcijsko
enoto Brother MFC-7420, ki je namenjena domači in poslovni uporabi. V tej zelo
majhni enoti, ki je le
malo večja
od klasičnega laserskega
tiskalnika,
so prefinjeno združene
štiri naprave:
črno-beli laserski tiskalnik, barvni optični čitalnik, klasična/PC
faksimilna naprava in črno-beli laserski
kopirni stroj s samodejnim podajalnikom
dokumentov. Velik prihranek prostora je
tako dosežen ob kar največji uporabnosti.

16 MB vgrajenega pomnilnika. Od potrditve
ukaza za tiskanje pa do izpisa prve strani bo
zdaj preteklo manj kot deset (10) sekund.
Požirek kave ali osvežilne pijače in prva
stran natisnjenega dokumenta se že znajde
v vaših rokah. Še tako zahtevnega uporabnika bo navdušila tudi visoka ločljivost izpisa,
ki dosega spoštljivih 2.400*600 dpi.
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Brotherjevo enoto MFC-7420 na računalnik lahko priklopimo preko vzporednega
priključka ali hitrega vmesnika USB 2.0.
Naprava se dobro znajde v vseh najpopularnejših operacijskih sistemih - MS Windows,
Linux in Mac.

Zaradi majhnih tlorisnih mer 43*39,5 cm
in zavidljivo nizke višine (le-ta znaša vsega
29 cm) je nova večfunkcijska enota idealna
za delovne prostore, kjer je na voljo le malo
prostora na delovni mizi. Brother MFC7420 se tako uvršča med najmanjše enote
v svojem razredu.
Še pred petimi leti je bila hitrost tiskanja
do 20 strani/min z lasersko tehnologijo
izključno domena dragih profesionalnih
tiskalnikov. V današnjem času je ta hitrost
tiskanja postala dostopna tudi domačemu
uporabniku. Za nemoteno tiskanje in kopiranje tudi grafično zahtevnejših izpisov skrbi
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(knjige, kataloge …). Optična ločljivost
čitalnika znaša 600*2.400 dpi ob 24-bitni
barvni ločljivosti.

Za uporabnike je pri kopiranju in optičnemu branju dokumentov posebno priročen
samodejni podajalnik za do 35 listov - tako
odpade zamudno ročno vstavljanje posameznih listov. Prednost opisanega modela
je tudi ploska površina čitalnika, na katero
lahko postavimo debelejše predloge

Za klasično pošiljanje faksimilnih sporočil je
vgrajen faks modem, s katerim lahko hitro
pošljemo dokument formata A4 - Brother
MFC-7420 to stori v pičlih šestih sekundah.
Zanimivi sta tudi funkciji pošiljanja istega
dokumenta največ 258 naslovnikom ter
možnost hkratnega optičnega branja dokumenta za pošiljanje ob prejemanju sporočila. Opisana enota bo v Sloveniji na voljo
v mesecu juniju. Brother zastopa podjetje
Trion iz Ljubljane.
(P.R.)
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