DCPJ562DW | Allinone inkjetprinter WiFi en recto verso
DCPJ562DW
Compacte draadloze allinone inkjetprinter

Belangrijke kenmerken
Automatisch dubbelzijdig printen / LCD
touchscreen 6.8 cm
Afdruksnelheid tot 12/6 ipm

€ 119,00

USB 2.0 Hispeed, draadloze
netwerkverbinding

(Verkoopadviesprijs incl. taxen)

€ 98,35 (Excl. btw)
€ 0,05 (incl. recupelbijdrage)

WiFi Direct, AirPrint, iPrint&Scan, Mopria™
Print Service

De DCPJ562DW van Brother is een compacte allinone
inkjetprinter; ideaal voor thuis of op kantoor. De ingebouwde
draadloze netwerkaansluiting maakt het mogelijk om direct te
printen en scannen via het bestaande WiFi netwerk. Dankzij de
dubbelzijdige printfunctie en de afzonderlijke inktpatronen
(optioneel ook met hoge capaciteit) kunt u uw afdrukkosten
verlagen.

Scan naar email, beeld, bestand of
webdiensten
Waarborg 2 jaar Collect & Return

4 in 1 netwerk A4kleurenprinter ﬂatbed kleurencopier kleurenscanner Media Card Centre
dubbelzijdig afdrukken & WiFiaansluiting

Aansluitmogelijkheden

De DCPJ562DW biedt functies waarmee kosten kunnen bespaard
worden. Met de optionele hoogrendement inktpatronen print u tot wel
550 pagina’s in zwartwit en kleur (ISO/IEC 2471). Bespaar ook op
papier en inktkosten dankzij dubbelzijdig afdrukken en de
inktbespaarstand.

De DCPJ562DW biedt diverse mogelijkheden om verbinding te maken
met en bestanden te delen via het draadloze netwerk. Om direct te
printen van en te scannen naar mobiele Apple, Android of Windows
apparaten, kan gebruik gemaakt worden van de Brother iPrint&Scan
app, Apple AirPrint of Google Cloud Print. U kunt ook verbinding maken
met diverse web en clouddiensten, zodat u direct kunt scannen of
printen vanuit Google Docs ™, Facebook ™, Dropbox en EVERNOTE ™
via het LCDaanraakscherm van 6,8 cm.

Hoge printsnelheden

Milieubewust

Met afdruksnelheden tot maximaal 12 beelden per minuut in zwartwit
en 6 ipm in kleur, kunt u snel mooie en heldere afdrukken van hoge
kwaliteit maken.

De DCPJ562DW voldoet aan de strenge normen voor de
milieukeurmerken Duitse ‘Der Blaue Engel’, Nordic Swan en ENERGY
STAR. Hierdoor is deze allinone geclassiﬁceerd als bijzonder
energiezuinig. De printer werkt met vier afzonderlijk vervangbare
inktpatronen, zodat alleen de patroon die leeg is vervangen moet
worden: een milieuvriendelijke èn kostenbesparende oplossing.

Voordelig printen

Compact formaat
De DCPJ562DW combineert printen, kopiëren en scannen, met diverse
geavanceerde aansluitmogelijkheden. Dit compact toestel biedt voor
iedere omgeving de juiste functionaliteiten en oplossingen.
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MFCJ480DW | 4in1 inkjetprinter met WiFi en fax
MFCJ480DW
Compacte draadloze allinone inkjetprinter met fax

Belangrijke kenmerken
Automatisch dubbelzijdig printen / LCD
display 4.5 cm
Afdruksnelheid tot 12/6 ipm (mono/kleur)

€ 125,00 (Verkoopadviesprijs incl. taxen)

USB 2.0 Hispeed, draadloze
netwerkverbinding

€ 103,31 (Excl. btw)
€ 0,05 (incl. recupelbijdrage)

WiFi Direct, AirPrint, iPrint&Scan, Mopria™
Print Service

De compacte MFCJ480DW van Brother gebruikt een draadloze
verbinding om eenvoudig te scannen en printen. Dankzij de
dubbelzijdige afdrukfunctie en de individuele inktpatronen (tot een
hoge capaciteit van 550 pagina's in optie) zult u op uw
afdrukkosten besparen. Deze allinone inkjetprinter is ideaal voor
het thuisnetwerk en op kantoor. Met copier, scanner en fax.

Scan naar email, beeld, bestand of
webdiensten
Waarborg 2 jaar Collect & Return

4 in 1 Netwerk A4kleurenprinter ﬂatbed kleurencopier kleurenscanner kleurenfax – dubbelzijdig
printen & WiFiaansluiting

Voordelig printen

Documenten van meerdere pagina’s verwerken

De MFCJ480DW biedt functies waarmee u kosten kunt bespaard. Met
de optionele hoogrendement inktpatronen print u tot wel 550 pagina’s in
zwartwit en kleur (ISO/IEC 2471). Tevens is het mogelijk om op papier
en inktkosten te besparen dankzij dubbelzijdig afdrukken en de
inktbespaarstand.

Via de handige automatische documentinvoer (ADF)
worden documenten van meerdere pagina’s snel en
eenvoudig gekopieerd of gescand naar diverse bestandsformaten.

Hoge printsnelheden

Compact formaat

Met afdruksnelheden tot maximaal 12 beelden per minuut in zwartwit
en 6 ipm, kunt u snel mooie, heldere afdrukken maken van hoge
kwaliteit.

De MFCJ480DW combineert printen, kopiëren, scannen en faxen met
diverse geavanceerde aansluitmogelijkheden. Zodoende biedt deze
compacte printer voor iedere omgeving de juiste functionaliteiten en
oplossingen.

Geavanceerde aansluitmogelijkheden

Milieubewust

De MFCJ480DW biedt diverse mogelijkheden om verbinding te maken
en bestanden te delen via het draadloze netwerk. Om direct te printen
van, en te scannen naar mobiele Apple, Android of Windows apparaten,
kan gebruik gemaakt worden van de Brother iPrint&Scan app, Apple
AirPrint of Google Cloud Print. U kunt ook verbinding maken met diverse
web en clouddiensten, zodat u direct kunt scannen of printen vanuit
Google Docs ™, Facebook ™, Dropbox en EVERNOTE ™.

De MFCJ480DW voldoet aan de normen voor de milieukeurmerken
Duitse ‘Der Blaue Engel’, Nordic Swan en ENERGY STAR. Hierdoor is
deze allinone geclassiﬁceerd als bijzonder energiezuinig. De printer
werkt met vier afzonderlijk vervangbare inktpatronen, zodat alleen de
patroon die leeg is vervangen hoeft te worden. Dit is zowel een
milieuvriendelijke als kostenbesparende oplossing.
© 1995 2015 Brother International (Belgium) NV/SA

MULTIFUNCTIONELE PRINTERS INKJET KLEUR MET A3-PRINT
der

Aanra

Verkoopprijs incl. btw en
taxen

DCP-J4120DW

MFC-J4420DW

MFC-J5330DW

€ 149

€ 179

€ 219

20/18 ipm (A4)
A3 via manuele invoer

Printer zwart-wit/kleur A3
Dubbelzijdig printen

Tot formaat A4

Direct fotoprinten

PictBridge / Direct USB / Mediakaarten

Mobiel printen

AirPrint, iPrint&Scan, Google Cloud Print, WiFi Direct

Copier /Kleurenscanner
Fax kleur

Vlakbed kleur A4
-

14.400 bps A4

Interface
Netwerk
Papiercapaciteit
Display
Verbruiksproducten
(standaard/hoogrendement)
Waarborg

22/20 ipm (A4)
A3 via manuele invoer

Hi Speed USB2.0
Draadloos 802.11b/g/n
Papierlade 150 bladen

Bekabeld Ethernet 10/100BASE-TX & draadloos 802.11b/g/n

Papierlade 150 bladen
ADF 20 bladen

Papierladen 250 bladen tot A3
ADF 35 bladen

Aanraakkleurenscherm 6,8 cm

Aanraakkleurenscherm 6,8 cm

Standaard: LC-223BK/C/M/Y (550 pagina’s) / Hoogrendement: LC-227XLBK & LC225XLC/M/Y (1200 pagina’s)

Extra Hoogrendement: LC3217
(3000 pagina’s)

2 jaar Collect & Return
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BETROUWBARE A4 MULTIFUNCTIONALS

PROFESSIONELE A3 MULTIFUNCTIONALS

MET AFDRUKMOGELIJKHEDEN OP A3-FORMAAT

AFDRUKKEN, KOPIËREN EN SCANNEN TOT A3-FORMAAT

MFC-J5330DW

219€

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT MET HOGE
AFDRUKSNELHEDEN, BEKABELDE & DRAADLOZE
CONNECTIVITEIT EN PROFESSIONELE
KWALITEITSAFDRUKKEN.

MFC-J5730DW

275€

DEZE MULTIFUNCTIONAL HEEFT GEAVANCEERDE
HULPMIDDELEN VOOR PAPIERBEHEER EN KAN
AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN,
KOPIËREN, SCANNEN EN FAXEN.

309€

MFC-J6530DW

DANKZIJ ONZE “FULL A3” TOESTELLEN VERLIEST U
GEEN TIJD MEER MET WISSELEN VAN PAPIERFORMATEN
EN SCANT U VLOT UW GROTE DOCUMENTEN NAAR DE
CLOUD OM ZE MAKKELIJK TE DELEN.

MFC-J6930DW

419€

OPTIMALISEER UW WORKFLOW MET EEN BETER
PAPIERBEHEER EN EEN GROOT INTUÏTIEF TOUCHSCREEN
VOOR EEN MAKKELIJKE NAVIGATIE.

Kenmerken:

Dezelfde kenmerken als de MFC-J5330DW plus:

Kenmerken:

Dezelfde kenmerken als de MFC-J6530DW plus:

• Afdrukken tot A3, kopiëren/scannen/faxen tot A4
• Automatisch dubbelzijdig afdrukken
• Papierlade voor 250 vellen & ADF voor 50 vellen
• Gleuf voor manuele invoer van 1 vel
• LCD-touchscreen van 6,8 cm
• Afdruksnelheden tot 22 ipm mono en 20 ipm kleur
• Optionele inktpatronen met hoge opbrengst
(3.000 pagina’s mono / 1.500 pagina’s kleur)****
• Standaard garantie 2 jaar Collect & Return

• Automatisch•dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen
• Extra papierlade voor 250 vellen
• Universele lade voor 100 vellen
• LCD-touchscreen van 9,3 cm
• Hogesnelheidsfax
• 256MB geheugen

• Afdrukken/kopiëren/scannen tot A3-formaat, faxen tot A4
• Automatisch dubbelzijdig afdrukken
• Papierlade voor 250 vellen & ADF voor 50 vellen
• Gleuf voor manuele invoer van 1 vel
• LCD-touchscreen van 6,8 cm
• Afdruksnelheden tot 22 ipm mono en 20 ipm kleur
• Hogesnelheidsfax
• Optionele inktpatronen met hoge opbrengst
(3.000 pagina’s mono / 1.500 pagina’s kleur)****
• Standaard garantie 2 jaar On site
• Omnium Service Pack 3 jaar (optioneel beschikbaar)

• Automatisch dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen & faxen
• Extra papierlade voor 250 vellen
• Universele lade voor 100 vellen
• LCD-touchscreen van 9,3 cm
• NFC interface
• 256MB geheugen

MOBILE & CLOUD PRINTOPLOSSINGEN
een reeks printoplossingen die u toelaten om verbinding te maken met de Cloud en volledig mobel te printen en scannen.
Waar u ook bent, u gebruikt gewoon uw mobiel toestel zodat u niet langer afhankelijk bent van uw PC of laptop.

AIRPRINT

GOOGLE CLOUD 2.0

IPRINT & SCAN

ANDROID BROTHER PRINT SERVICE PLUG-IN

Lyma Computers

Hasseltsesteenweg 123
3720 KORTESSEM

www.lyma.be
011 / 74 31 67

OPEN : ma-za 10u-18u - sluitingsdag : donderdag

Service & Kwaliteit, Belangrijker dan ooit!

H101 Labelmaker
Eigenschappen :
LCD-scherm (19 talen)
Opmaakweergave
ABCD-toetsenbord
178 symbolen
Deco modus (12 typen)
7 kaders
Tot 2 lijnen op tape
TZe-labels
Labelbreedten van 3.5, 6, 9 en 12 mm
Afdrukresolutie 180 dpi
Printsnelheid 20 mm/seconde
Horizontaal en verticaal printen
Onderlijnen/Spiegelbeeld afdrukken
Geïntegreerde datum- en uurfunctie
9 labelgeheugenlocaties
Manuele tapesnijder

€ 25

P-touch gelamineerde labels – ontworpen voor duurzaamheid
TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht -,
zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat
ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

Waarborg 2 jaar collect & return
· Geleverd met 6 AAA batterijen
· Incl. tape van 12 mm zwart op wit (4 m)
· optie : Adapter AD24ES Alle prijzen zijn incl. BTW en Recupel, geldig tot einde voorraad

Tapes bij ons verkrijgbaar !
·gelamineerde tapes, zeer duurzaam
·tekst is beschermd tegen schoonmaakproducten
·meer dan 20 verschillende kleuren
·8 meter per tape

