MFC-9970CDW

Brother MFC-9970CDW
Nejvyšší model z řady nových barevných laserových multifunkčních zařízení Brother
MFC-9970CDW, je duplexní barevná tiskárna, skener, kopírka a fax v jednom. Hodí se pro
středně velké pracovní skupiny či kanceláře, které kladou důraz na rychlé i efektivní zpracování
tiskových úloh, a nízké provozní náklady.
Společnost Brother uvádí na trh nové profesionální multifunkční řešení MFC-9970CDW, které je
automatickou barevnou duplexní tiskárnou, kopírkou a faxem v moderním praktickém designu pro
každodenní provoz. Podsvícený barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 12,6 cm a česká
displejová hlášení pohodlně povedou uživatele krok za krokem ovládáním stroje a zadáváním
tiskových úloh.
Díky možnosti bezdrátového (Wi-Fi) nebo drátového síťového připojení lze zařízení bezpečně sdílet
ve skupině až 10 uživatelů a je kompatibilní s bezplatnou aplikací Brother iPrint&Scan, jenž umožňuje
uživatelům

bezdrátově

tisknout/skenovat

dokumenty

z/do

„chytrých

telefonů“

a

sdílet

je

prostřednictvím webu nebo e-mailu. Další úsporou času je funkce přímého tisku či skenování do USB
flash disku, e-mailového serveru, obrázku, OCR, souboru, síťové složky a na FTP. Skenovat
a kopírovat lze ze skla skeneru nebo pomocí ADF s kapacitou až 50 listů.
MFC-9970CDW bylo vyvinuto s ohledem na maximální efektivitu tisku a kopírování v kancelářích.
Zvláště šikovnými funkcemi je skládání a třídění více násobně kopírovaných dokumentů, rychlý tisk až
28 str./min. (čb./b.), zabezpečení tisku a zásobníky papíru s kapacitou až 800 listů kancelářského
papíru. Doporučený maximální měsíční objem tisku je 60.000 stránek.
Společnost Brother dává důraz na nízké náklady, vysoký výkon a ekologický provoz. Nízkých nákladů
je dosaženo především super vysokokapacitními tonery s výtěžností 6.000 stránek (C,M,Y,BK),
přičemž provozní náklady na spotřební materiál podle průměrných prodejních cen činí 0,39 Kč na
černobílou a 1,98 Kč na barevnou stránku. Úspory lze dosáhnout také díky dělenému toneru a válci,
a střídmé týdenní spotřebě energie 2,22 kWh. Zařízení splňuje i podmínky energetické účinnosti
programu Energy Star a ekologické nezávadnosti Der Blaue Engel. MFC-9970CDW získalo prestižní
ocenění "iF Product Design Award 2011" za design, inovaci, kvalitu a ekologické hodnoty. Na zařízení
je standardně poskytována záruka 2 roky, kterou lze zdarma rozšířit na 3 letý on-site po registraci na
stránkách výrobce (www.brother.cz).

