
• Print tot 25ppm mono, 20ppm kleur

• Hoge print resolutie tot 6.000dpi print resolutie met een
minimum druppel grootte van 1,5pl*

• Direct foto’s printen vanaf uw digitale camera met
PictBridge of vanaf geheugenkaarten

• Kleurenfaxen met tot 40 snelkeuze locaties

• 10 vel automatische document invoer

MFC-240C
De Brother MFC-240C geeft u print, fax en kopieer functies in één stijlvolle en besparende
machine. Zodat het de flexibele, kosten besparende oplossing is voor uw kleinbedrijf wensen.

Kleuren copierKleurenscannerKleurenprinter PhotoCapture Centre

Translations powered by

®

Kleurenfax
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Contact:

MFC-240C

Algemeen 
Engine Inkjet
LCD Display 1 regel x 16 karakters
Geheugencapaciteit 16MB
Papierformaten A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, enveloppe e.d.
Papiersoorten Normaal, inkjet, glanzend, transparant
Papiercapaciteit Standaard papierlade: tot 100 vel

Automatische document invoer: tot 10 vel
Uitvoer papier capaciteit: tot 50 vel

Gelijktijdige werking Voert meerdere functies tegelijkertijd uit
Kleuren printer
Snelheid Tot 25ppm mono & 20ppm kleur
Resolutie Tot 1.200 x 6.000dpi geoptimaliseerd
Opwarmtijd 0 seconden
Randloos printen Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, indexkaart, postkaart
Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimum druppel grootte *1,5pl (i.s.m. Brother Bp61 fotopapier, zie consumables sectie)
Kleuren fax
Modem 14.4kbps: ong. 6 seconden transmissie
Kleuren ITU.T-30E kleurenfax protocol met andere passende machines
Data compressie JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono)
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax is bezet
Snelkiesnummers 40 locaties voor snelkiesnummers
Groepsnummers Tot 6 groepen
Fax / Tel switch Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Grijsschaal 256 tinten (kleur), 64 tinten (mono) 
Verzendgeheugen Tot 170 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1) 
Papierloos ontvangst Tot 170 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1) 
Verzendlocaties Verzend eenzelfde fax naar 90 locaties 
Automatisch verkleinen Verkleint automatich een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
Foutcorrectie modus (ECM) Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens 

het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden 
verzonden 

Dual Access Scan fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt (enkel mono)
Kleurencopier
SSnelheid Tot 18ppm mono & 16 ppm kleur
Resolutie Tot 600x1.200dpi (kleur), 1.200x1.200dpi(mono)
Meervoudig kopiëren Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen ratio 25% - 400% in stappen van 1%
N in 1 Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 vel A4
Poster Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina’s A4 (alleen beschikbaar voor A4)

Technische specificaties MFC-240C
Kleurenscanner
Resolutie Optisch: max. 600x2.400dpi

Geïnterpoleerd: max. 19.200x19.200dpi
Snelheid Van 4 seconden mono & van 6 seconden kleur (A4, 100x100dpi)
Grijswaarde 256 grijstinten
Kleurdiepte 36bit intern
‘Scan’ knop Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/ bestand/geheugenkaart

Ondersteuning: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Interface(s)
USB USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)
Slot voor geheugenkaarten Zie hiernaast voor ondersteunde geheugenkaarten
PictBridge Zie ‘direct foto’s printen’ sectie
Consumables
Inkt cartridges pagina’s in normale modus @ 5% dekking) Zwart: LC1000BK – tot 500 A4 pagina’s

Cyaan: LC1000C – tot 400 A4 pagina’s
Magenta: LC1000M – tot 400 A4 pagina’s
Geel: LC1000Y – tot 400 A4 pagina’s

Brother Papier BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20vel
BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
BP60PA : A4 inkjet normaal papier, 250 vel

Afmeting & gewichten
Met doos 475(b) x 253(d) x 451(h)mm/10,7kg
Zonder doos 398(b) x 370(d) x 180(h)mm/8,0kg
Direct foto’s printen
PictBridge Laat de gebruiker direct vanaf een digitale camera met PictBridge 

foto’s printen
PhotoCapture Centre™ Compact Flash® (alleen type 1): 4MB - 2GB 
Geaccepteerde geheugen Memory StickTM: 16MB - 128MB (Duo met adapter)  
kaarten Memory Stick ProTM: 256MB - 1GB  

MultiMediaCard™: 16MB - 1GB
Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD met Adapter) 
xD-Picture Card™: 16MB - 512MB
xD-Picture Card™ Type M & Type H: 256MB - 1GB

Verwijderbare disk drive Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Mediaformaat Foto print: JPEG
Software
Driver software meegeleverd Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® SE met OCR
Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
SYSTRAN® WebTranslator 5.0 Scan en vertaal tekst documenten of web pagina’s zonder dat u 

Microsoft® Internet Explorer 6.0† hoeft af te sluiten, door de Brother 
ControlCentre en Scan-to-OCR functionaliteit te integreren met 
SYSTRAN® WebTranslator 5.0

† Enkel Microsoft® Internet Explorer 6.0

Als je eenvoudig wilt faxen en daarbij kleuren printen, scannen en kopiëren
in één compacte machine, dan is de Brother MFC-20C aan uw zijde. Deze
combinatie van kantoor functionaliteit en hoge kwaliteit foto’s printen zorgt
voor een efficiënt klein-kantoor.

Het maakt geen verschil of u nu professionele zwart-wit tekst documenten of
pakkende kleuren presentaties randloos print de DCP-130C levert scherpe
en heldere prints, steeds weer. U kan mono en kleuren faxen ontvangen en
verzenden. De snelkeuze nummers maken het u gemakkelijk te
communiceren met uw belangrijkste contacten. Inkomende en klaar-voor-
verzending berichten kunnen worden opgeslagen in het aanzienlijke
geheugen. 

De scan software bied toegang tot een keur aan mogelijkheden, waaronder
scan naar e-mail, OCR, afbeelding en bestand (o.a. PDF). Mooie kopieën
maken is nooit eenvoudiger geweest, het flatbed ontwerp bied eenvoudig de
ruimte aan gebonden documenten en de automatische document invoer laat

u, met een druk op de knop, meerdere pagina’s kopiëren. U kunt ook een
gescand document of webpagina vertalen met de meegeleverde SYSTRAN®
WebTranslator 5.0 software.

Het PhotoCaptureCentre™ van de DCP-130C laat u direct vanaf uw
geheugenkaart printen. Ook kunt u bestanden overzetten van en naar uw
computer zonder speciale kaartlezer of extra software. De geheugenkaart
wordt simpelweg weergegeven als extra schijf op uw computer, zodat u
gemakkelijk foto’s en bestanden kan opslaan en overzetten. Daarnaast kunt
u foto’s direct vanaf uw camera printen met de PictBridge interface.

Alle Brother kleuren inkjet multifunctionals maken gebruik van vier
verschillende kleureninktpatronen zodat de kleuren afzonderlijk en
gemakkelijk vervangen kunnen worden. Met Brother’s originele LC1000
inktpatronen met vervagingsbestendige inkt en Brother BP61 glanzend
papier geeft de DCP-130C de mogelijkheid te printen met kleinere
inktdruppels (1,5 picoliter).


