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MFC-410CN
■ Kleurenprinter
■ Kleurenfax
■ Kleurencopier
■ Kleurenscanner
■ PhotoCapture Centre™
■ Geïntegreerde Netwerkkaart

Technische Specificaties
Algemeen
Afdrukmethode Inkjet
LCD-scherm 2 regels van 16 tekens
Verlichte Functietoetsen De Fax, Kopie, Scan en PhotoCapture Centre zijn verlicht  
Geheugencapaciteit 16MB standaard 
Papierformaat A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen en

additionele formaten
Papiersoort Normaal, Inkjet, Glossy, Transparanten
Papiercapaciteit Standaard papierlade Tot 100 vel

Uitvoer capaciteit Tot 25 vel
Gelijktijdige werking (Printen/Kopiëren) (Printen/Scannen) (Print/Fax) (Fax/Kopiëren)

Kleurenprinter
Snelheid Tot 20ppm mono & 15ppm kleur
Resolutie Max. 1200 x 6000dpi geoptimaliseerd 
Randloos printen Randloos printen is beschikbaar voor A4,/LTR/A6/Fotokaart/

Indexkaart en Briefkaart
Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan te

passen
Variabele druppelgrootte 3 groottes voor variabele puntgrootte met een minimum van

3pl voor verbeterde printkwaliteit

Kleurenfax
Modem 14.4kbps - verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Datacompressie Mono: MH / MR / MMR Kleur: JPEG
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Snelkiesnummers 80 locaties voor het opslaan van veel gebruikte nummers
Groepsnummers Maximaal 6 groepen
Fax / Tel schakelaar Automatische herkenning van Fax of telefoongesprek
Grijsschaal 256 grijswaarden
Verzendgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T Test kaart Nr.1)
Ontvangstgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T Test kaart Nr.1)
Groepsverzenden Dezelfde fax naar maximaal 130 locaties verzenden
Dual Access Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax

ontvangen

Kleurencopier
Snelheid Tot 17ppm mono & 11ppm kleur
Resolutie Tot 600 x 1200dpi
Meerdere kopieën Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%

Kleurenscanner
Resolutie Optisch Max. 600 x 2400dpi

Geïnterpoleerd Max. 19200 x 19200dpi (met speciale XP tool)
Scansnelheid Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 6 seconden 

(A4@ 100 x 100 dpi)
Grijsschaal 256 grijswaarden
Kleurdiepte Input / Output 36 / 24 bit
‘Scan’ toets Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand

Interface(s)
USB USB 1.1 & 2.0 Full speed aansluiting
Externe TAD aansluiting Voor het aansluiten van een extern telefoontoestel of

faxapparaat
Standaard netwerk interface Voorzien van een 10/100Base-TX netwerk interface
Wireless Netwerk Optioneel NC-2200w Wireless USB Print/Scan Server beschikbaar
Slots voor geheugenkaart SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick, Sony
Ondersteunde geheugen- Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card
kaarten

Consumables
Geleverd met standaard Zwart LC-900BK - 500 pagina’s
cartridges, pagina’s in snelle Cyaan LC-900C - 400 pagina’s
modus @5% dekking Magenta LC-900M - 400 pagina’s

Geel LC-900Y - 400 pagina’s

Afmetingen & Gewichten
Afmeting / Gewicht Met doos 500(b) x 200(d) x 450(h) mm / 7,9 kg

Maximale grootte 373(b) x 453(d) x 135(h) mm / 5,5 kg

PhotoCapture Centre™
Ondersteunde media SmartMedia 3,3v 4MB - 128MB

Compact Flash Alleen type 1 - 4MB - 2GB
Memory Stick 16MB - 128MB (Duo met adapter)
Memory Stick Pro 256MB - 1gb
Secure Digital 16MB - 512MB (Mini SD met adapter)
xD Picture Card 16MB - 512MB

Verwijderbare Disk Drive Bewaren en terughalen Gebruik makend van alle bovenstaande geheugenkaarten
van bestanden

Media formaat Foto print JPEG
Scan naar kaart JPEG, pdf(kleur) / TIFF, PDF (mono)

Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan
te passen

Standaard Netwerk
Ingebouwd Netwerk 10/100Base-TX Ethernet
Netwerk functies Printen, scannen & PhotoCapture Centre™
Netwerk PhotoCapture Bekijk de inhoud van een geheugenkaart via een LAN 
Centre™ met behulp van een browser

MFC-410CN

Macintosh®

OS 8.6
OS 9.x
OS 10.2.4 of hoger

Microsoft Windows® 
98(SE)/ME
2000 Professional
XP

MINIMALE SYSTEEMEISEN BESCHIKBARE RUIMTE OP DE HARDDISK
COMPUTER BESTURINGS- PC PROCESSOR MINIMUM AANBEVOLEN Voor de Drivers Voor de Applications
SYSTEEM SYSTEEM INTERFACE SNELHEID RAM RAM

98 (SE) USB Pentium® II 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB
ME   of gelijkwaardig 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB

2000 Professional  64 MB 128 MB 90 MB 130 MB
XP 128 MB 256 MB 150 MB 220 MB

OS 8.6 - OS 9.2  64 MB 80MB 200 MB

OS 10.2.4 of hoger 128 MB 160 MB 80 MB 200 MB
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Alle basismodellen
voldoen

Alle basismodellen 
voldoen

* Deze functies zijn niet beschikbaar via het netwerk 
** te verbeteren tot 19200 x 19200 dpi met behulp van Brother Scanner Utility   Scanner TWAIN/ Scan Scan Scan Scan PhotoCapture Brother Brother Printer Brother Remote Status Newsoft® ScanSoft®

Resolutie WIA naar naar naar naar Centre™ PC-FAX PC-FAX Driver Control Setup Monitor Presto® PaperPort®

(Tot DPI) driver afbeelding E-mail OCR bestand verzenden ontvangen Centre 2.0 Page Manager® 9.0SE

19200x19200 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓

19200x19200 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓

    1200x1200** WIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓

✓ ✓ ✓*
19200x19200 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓*
19200x19200 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓

*

10/100
BASE-TX
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Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.



De MFC-410CN van Brother.
Printen, faxen, kopiëren en scannen met
een netwerkklare All-in-One.

MFC-410CN All-in-One machine

PhotoCapture Centre™
Met het steeds populairder worden van
digitale fotografie biedt de MFC-410CN
alles wat u nodig heeft om van deze
nieuwe technologie te profiteren. De
mediasloten maken het mogelijk
geheugenkaarten te lezen zonder extra
kaartlezer en zonder de software op uw pc
te gebruiken om uw foto’s te bekijken. U
kunt een complete collectie afbeeldingen
bekijken alvorens u beslist welke
afbeeldingen u wilt printen, zo bespaart u
tijd en geld. U kunt ook bestanden
oproepen en bewaren via uw geheugen-
kaart, dit maakt het een extra en handig
data overdrachts hulpmiddel.
De Netwerk mogelijkheid maakt het
mogelijk dat afbeeldingen opgeslagen en

opgeroepen kunnen worden vanaf elke op
het netwerk aangesloten computer.

De MFC-410CN is compatibel met zes
van de populairste geheugenkaarten.

- CompactFlash™ - Memory Stick Pro™

- SmartMedia™ - Secure Digital™

- MemoryStick™ - xD Picture Card

Gescheiden inktcartridges
Alle Brother kleuren All-in-One producten
worden geleverd met gescheiden inkt-
cartridges. Anders als bij andere
multifunction producten hoeft u bij Brother
alleen de cartridge die leeg is te
vervangen in plaats van de complete
cartridge. Nog een extra functie van
Brother die tijd en geld bespaart.

Capillair inkt systeem
Brother’s capillaire buizen toevoer systeem
brengt de inkt van de MFC-410CN direct
van de cartridges naar de printkop,
waardoor een veel lager profiel van de
machine mogelijk is. Dit resulteert in een
soepelere, stillere werking en veel
eenvoudiger te vervangen 
inktcartridges.

80 snelkiesnummers en een faxgeheugen van 
400 pagina’s

Direct uit de doos netwerkklaar Scannen met een maximale resolutie van 19.200 dpi
(geïnterpoleerd)

De ruimtebesparende oplossing voor
thuis en op kantoor
Met zijn ranke, stijlvolle uiterlijk en de verborgen
USB kabelaansluiting neemt de MFC-410CN
beperkte ruimte in en levert toch een hoog-
waardige reeks aan functies en eigenschappen
die vereist zijn voor uw zaken. Een LCD van
twee regels vereenvoudigt elke functie en geeft u
vanaf het eerste moment de volledige controle.

De voordelen van kwaliteit netwerk
printen
Het is niet nodig om te investeren in meerdere
stand-alone printers, de MFC-410CN kan net-
werken met al uw PC’s en laptops. Of het nu het
printen van eenvoudige tekstdocumenten is of
gedetailleerde kleurenkaarten zijn, de verbazing-
wekkende printsnelheid zorgt ervoor dat u niet
hoeft te wachten. Dankzij de randenloze print
optie en een haarscherpe definitie is het mogelijk
afdrukken van fotokwaliteit te maken.

- Tot 1.200 x 6.000 dpi geïnterpoleerde print resolutie

- Tot 20 ppm mono

- Tot 15 ppm kleur

Professionele faxmogelijkheden
Het flatbed formaat herbergt de laatste technolo-
gie, wat het mogelijk maakt om meerdere en/of
ingebonden documenten te faxen. Het riante
geheugen zorgt ervoor dat er geen vitale
informatie kwijt raakt en de mogelijkheid van
snelkiesnummers zal onmisbaar blijken op de
momenten dat het druk wordt. De volledige

MFC-410CN
■ Kleurenprinter
■ Kleurenfax
■ Kleurencopier
■ Kleurenscanner
■ PhotoCapture Centre™
■ Geïntegreerde Netwerkkaart

Klaar om thuis of op
kantoor aangesloten te
worden op PC’s en
laptops. 
Dit is een stijlvolle,
eenvoudig te gebruiken
All-in-One die u tijd en
geld bespaart.

Gescheiden inktcartridges besparen u geld.

netwerkmogelijkheid zorgt ervoor dat vanaf
iedere op het netwerk aangesloten PC of
laptop documenten kunnen worden gefaxt.

- Tot 400 pagina’s geheugen

- Tot 80 snelkiesnummers

- Automatisch verzenden vanaf een PC

- Netwerk PC-Fax mogelijkheid

Kopiëren in kleur is nog nooit zo
eenvoudig geweest
Een verstelbare klep betekent dat u zelfs
kopietjes kan maken van ingebonden
documenten. Nu alles zo eenvoudig is
gemaakt moet u niet vreemd opkijken als
iedereen deze functie gaat gebruiken om zo
het werk makkelijker en efficiënter te maken.

- Tot 600 x 1.200 dpi resolutie

- Kopiëren zonder tussenkomst van een PC

Full colour scannen over het
netwerk
Glasheldere scans is wat u verwacht van een
Brother machine. Het opvallende is dat de
software die u nodig heeft om meer veel-
zijdigheid te bieden, aan iedereen die op het
netwerk is aangesloten, wordt meegeleverd.
Iedereen kan eenvoudig scannen naar
E-mail/OCR/Afbeelding/Bestand/Kaart en
deze kunnen op iedere PC of laptop binnen
het netwerk worden opgeslagen.

- Tot 19.200dpi geïnterpoleerde resolutie

- Inclusief ScanSoft® PaperPort® en OmniPage®

software 
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** te verbeteren tot 19200 x 19200 dpi met behulp van Brother Scanner Utility   Scanner TWAIN/ Scan Scan Scan Scan PhotoCapture Brother Brother Printer Brother Remote Status Newsoft® ScanSoft®
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19200x19200 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓*
19200x19200 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓* ✓

*

10/100
BASE-TX

Contact:

10
.0

4.
11

.2
75

.5
43

21

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.


