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PREDSTAVITEV

Brother A3 barvni brizgalni večfunkcijski tiskalniki

Odlična izbira za dom ali podjetje!
..MFC-6490CW, DCP-6690CW in MFC-6890CDW nam z več funkcijami omogočajo boljši izkoristek dneva. Zato izberimo učinkovit
in hkrati ekonomičen Brother večfunkcijski tiskalnik..

V primerjavi z ostalimi večfunkcijskimi A3 modeli so Brotherjevi tiskalniki kompaktni v velikosti, primerljivi z velikostjo črno-belih fotokopirnih strojev formata A4 izpred nekaj let. Ponujajo
pa mnogo več - začenši s samodejnim 50-listnim podajalnikom dokumentov (ADF), s pomočjo katerega lahko tiskamo, optično beremo, kopiramo ali faksiramo večstranske dokumente.
Tako prihranimo čas, ki bi ga sicer porabili z ročnim vstavljanjem vsake strani posebej. Naredimo več - ne da bi sploh kaj počeli s hitrostjo tiskanja 28 barvnih in 35 črno-belih strani na minuto ter z možnostjo brezrobega tiskanja.
S tremi kompaktnimi večfunkcijskimi tiskalniki MFC-6490CW, DCP-6690CW in MFC-6890CDW želi Brother predstaviti svoj tehnološki razvoj in
inovativnost, ki je v proizvodnji izdelkov za tisk
in komuniciranje vedno prisotna. Revolucionarna nova serija omogoča tiskanje, kopiranje, optično branje in faksiranje do formata A3 - za več
možnosti in večjo prilagodljivost. Zato predlagamo - nadomestite več naprav, ki jih uporabljate danes, z enim samim Brotherjevim večfunkcijskim tiskalnikom!
Vsi imajo možnost USB, omrežnega in brezžičnega povezovanja ter dva predala za papir s
skupno zmogljivostjo do 400 listov. Z obojestranskim tiskanjem na MFC-6890CDW lahko
zmanjšamo stroške in količino odpadkov. Dobre
novice, torej: poleg tega, da bomo porabili manj
papirja ter skrbeli za varovanje okolja, bomo posledično porabili tudi manj denarja. In si omogočili lažje delo pri zlaganju označenih dokumentov ali brošur.
Brotherjev edinstven, 10,67 cm (4,2’’) širok LCD
zaslon na dotik pri modelih DCP-6890CW in
MFC-6890CDW omogoča predogled in popravke vaših fotografij pred tiskanjem oz. stalen nadzor ter hitreje in bolj funkcionalno opravljeno
delo. Skratka več v krajšem času.
Visokokakovostno tiskanje pri ločljivosti 6000
dpi (pik/palec) z velikostjo kapljice le 1,5 pl (piktolitra) zagotavlja uporaba originalnega črnila
in papirja Brother Innobella. Innobella potrošni
material omogoča, da so slike čiste in zveste
originalu. Barve so žive in resnične; s črnilom, ki
je obstojno na bledenje, pa bomo dosegli, da
bodo take ostale v prihodnjih sto letih. Štiri ločene kartuše s črni-lom omogočajo zamenjavo
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Brother MFC-6890CDW

le tiste kartuše, ki ste jo
dejansko porabili. Visokozmogljive kartuše z oznako HY, kjer je črna
namenjena tisku 900 strani, barvne pa vsaka za
750 strani ter preprost sistem preprečevanja sušenja, pa sta še dodatna razloga, zakaj kupiti
Brotherjev A3 tiskalnik za dom ali podjetje. Res
bomo prihranili čas, denar in poskrbeli za
okolje.
Ob nakupu vsake Brother večfunkcijske naprave
dobimo tudi programsko opremo ControlCenter3, ki omogoča enostavno uporabo vseh naprednih, nepogrešljivih funkcij za vsakodnevna
opravila, kot sta pošiljanje in prejemanje faks
sporočil z/na računalnik (PC-fax) ter Nuance Paperport, ki omogoča lažje organiziranje optično
prebranih dokumentov.
In še zelo pomembni informaciji za konec: ko

kupimo Brother, vemo, da so v napravi 100-odstotno polne kartuše. Osnovna garancijska doba za vse Brotherjeve naprave je dve leti. Če se
za nakup odločimo do 31. marca letos, pa si lahko garancijo brezplačno podaljšamo še za eno
leto (pogoj: v 60-tih dnevih od nakupa se moram registrirati na www.brother.eu/register).
Saj smo že povedali: Brother A3 večfunkcijski tiskalniki so res odlična izbira za dom ali
podjetje!
Več o tem, kako lahko z Brotherjem enostavno in popolnoma brezplačno vstopimo v
svet optimizacije tiskanja in zmanjševanja
stroškov v našem podjetju, pa v prihodnji
številki Računalniških novic. Se beremo! (P.R.)
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