
• Geïntegreerd netwerk 
• Print tot 27ppm mono en 22ppm kleur
• Randloos printen en tot 1,200 x 6,000dpi resolutie met een

minimum druppelgrootte van 1.5pl*
• Telefoonhoorn, handsfree en antwoordapparaat
• 14,400bps fax modem en 80 snelkeuze locaties
• Eenvoudig bedieningspaneel met 2,5 inch kleuren LCD

display

MFC-660CN
De MFC-660CN is de ideale keuze voor elk klein kantoor. Printen, faxen, scannen en
kopiëren, allemaal in een netwerk machine.
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Onafhankelijk kleur kopiëren

Kleuren kopieën kunnen gemaakt
worden zonder tussenkomst van een
computer. U heeft eigenlijk een stand-
alone kopieermachine op uw bureau.
De MFC-660CN is volledig in staat om
zwart/wit en kleuren te kopiëren met
één druk op de knop. Zijn
automatische document invoer (ADF) maakt het kopiëren van
meerdere pagina’s eenvoudig. De flatbed met verstelbare
scharnieren zorgt ervoor dat u dikke gebonden documenten kunt
kopiëren. Of u nu één pagina, meerdere pagina’s of boekwerken
wilt kopiëren, de MFC-660CN biedt een simpele oplossing. 

n Tot 99 kopieën per orgineel
n 25% tot 400% vergroten/verkleinen
n 2 of 4 in 1 kopiëren en poster printen
n 10 vel ADF en flatbed
n Stapel en sorteer functie

Professionele kwaliteit fax en antwoordapparaat 

Een belangrijke functie voor elk
bedrijf, de MFC-660CN laat u mono
en kleuren faxen ontvangen en
verzenden. De PC-Fax functie geeft u
de mogelijkheid om direct faxen te
ontvangen en versturen van en naar
uw computer. Met de 80
snelkeuzenummers, kunt u uw meest gebruikte nummers
bewaren en gemakkelijk naar voren halen. U riskeert nooit
belangrijke informatie te verliezen of kwijt te raken dankzij het
400 pagina geheugen. Daar bewaard de MFC-660CN uw faxen
als uw papier per ongeluk op is. De telefoonhoorn en
antwoordapparaat complementeren uw communicatie pakket. 

n 14,400bps fax modem met 80 voorkeuze locaties
n Tot 400 pagina’s geheugen verzenden/ontvangen
n Antwoordapparaat en telefoonhoorn

Simpele en veelzijdige scan mogelijkheden 

Met de MFC-660CN is er geen aparte
scanner nodig. Deze compacte all-in-one
heeft een complete scanner functie die u
documenten laat scannen en verzenden
in een variëteit van formaten. Met al de
bijgeleverde software, kunt u snel en
eenvoudig scannen naar e-mail, OCR,
afbeelding, geheugenkaart en bestand. Met de SYSTRAN®
WebTranslator 5.0 vertalingssoftware, kunt u zelfs gescande tekst
in verschillende talen vertalen. Ook webpagina’s zijn zo te vertalen. 

n Tot 19,200dpi scan resolutie (geïnterpoleerd)
n Tot 600 x 2,400dpi scan resolutie (optisch)
n Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand en geheugenkaart
n Alle software meegeleverd zodat u het meeste uit de MFC-660CN kan

halen

Perfect voor de drukke kleine kantoren,
de Brother MFC-660CN laat u in hoge
kwaliteit kleuren printen. Zijn
ingebouwde fotopapierlade en grote
papiercapaciteit maken printen
eenvoudig en snel. Sneller printen
betekent dat u minder tijd hoeft te
wachten op dat belangrijke document. De kleinere inkt druppels
van maar liefst 1,5pl (i.c.m. Brother BP61 glanzend papier) leveren
scherpere afdrukken, keer op keer.

n Tot 27ppm mono en 22ppm kleur

n Tot 1,200 x 6,000dpi resolutie

n Randloos printen

n Tot 100 vel papiercapaciteit

n Tot 20 vel fotopapiercapaciteit

De MFC-660CN 
van Brother 
Essentiële kantoor all-in-one met
connectiviteit voor uw (kantoor-)
netwerk

Snel, kleuren prints met een hoge kwaliteit 

KleurenscannerKleurenprinter Kleurencopier Kleurenfax



Netwerkklaar voor meerdere gebruikers 

Brother’s MFC-660CN heeft standaard een ingebouwde netwerk
connectiviteit dus u kan de vele functies
direct delen, zonder extra software. Of u
nu wilt printen, faxen, scannen of
eenvoudig foto’s wilt delen, dit is de
meest professionele en effectieve manier
om dat te integreren in uw kantoor.
Ontworpen voor implementatie in het
merendeel van de netwerken. De 
MFC-660CN ondersteunt de meeste
industrie standaard snelheden (10/100
Base-TX) en protocollen. 

n Geïntegreerd 10/100 Base-TX netwerk

n Eenvoudig te plaatsen en configureren, met de intelligente software

n Voor een volledige lijst van netwerk specificaties:
http://solutions.brother.com

Eenvoudig te verwisselen inkt cartridges

Met de MFC-660CN is het niet nodig ongebruikte inkt weg te gooien. 
Alle Brother multifunctional kleuren inkjet producten worden geleverd
met 4 gescheiden kleuren inktpatronen, zodat ze apart vervangen
kunnen worden. Brother’s originele LC1000 inkt patronen met
vervagingsbestendige inkt kunnen op Brother BP61 glanzend
fotopapier printen met kleinere druppelgrootte (1,5 picoliter). Dit
resulteert in hogere print kwaliteit met beter contrast.

n Minimum 1,5pl inkt druppels (i.c.m.
Brother BP61 glanzend papier)

n Vervagingsbestendig voor lang
houdbare foto’s 

n Zwart inkt - LC1000BK 

n Cyaan inkt - LC1000C

n Magenta inkt - LC1000M

n Geel inkt - LC1000Y 

Verbeterd 2,5” LCD scherm voor foto printen

De MFC-660CN heeft een 2,5 inch kleuren LCD scherm, wat
betekent dat u samen met het
PhotoCapture Centre™ uw foto’s kunt
bekijken, bewerken en voorbereiden om
te printen. Sluit eenvoudigweg uw
digitale fototoestel via de PictBridge
interface aan of gebruik uw
geheugenkaart om uw foto’s in hoge
kwaliteit tot leven te wekken. Dit allemaal
zonder een computer aan te raken. Alle
benodigde software is bijgevoegd, dus
u kunt uw foto’s direct printen. En, omdat de MFC-660CN netwerk
klaar is, kunt u bestanden bekijken en opslaan op uw
geheugenkaart, via elke computer in het netwerk. 

n Compatible met de meest populaire geheugenkaarten

n Eenvoudige data overdracht van en naar uw PC of Mac 
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MFC-660CN

AAllggeemmeeeenn 
Engine Inkjet
LCD Display 2,5 inch kleuren LCD Display
Geheugencapaciteit 32MB
Papierformaten A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, enveloppe e.d.
Papiersoorten Normaal, inkjet, glanzend, transparant
Papiercapaciteit Standaard papierlade: tot 100 vel

Foto papierlade: tot 20 vel
Automatische document toevoer: tot 10 vel
Uitvoer papiercapaciteit: tot 50 vel

Gelijktijdige werking Voert meerdere functies tegelijkertijd uit
KKlleeuurreennpprriinntteerr
Snelheid Tot 27ppm mono & 22ppm kleur
Resolutie Tot 1,200 x 6,000dpi geoptimaliseerd
Opwarmingstijd 0 seconden
Randloos printen Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, index kaart, postkaart
Kleur verbetering Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimum druppelgrootte *1,5pl (i.c.m. Brother BP61 papier, zie consumables sectie)
KKlleeuurreennffaaxx
Modem 14,400bps: Ong. 6 sec. transmissie
Kleur ITU.T-30E Kleurenfax Protocol naar andere fax machines
Data compressie JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono)  
Automatisch herkeuze Automatische herkeuze als ontvangende fax in gesprek is
Voorkeuzenummers 80 locaties
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 400 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Papierloos ontvangst Tot 400 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Verzendlocaties Verzend eenzelfde fax naar 210 locaties
Automatisch verkleinen Verkleint automatisch 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
Fax doorzenden Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander faxnummer
Bediening op afstand Middels een ‘tone’ telefoon is het toestel op afstand te bedienen
Fax ophalen Maakt het mogelijk om een fax op te halen met behulp van een andere ‘tone’

machine
Dual Access Scan fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt (enkel mono)

KKlleeuurreennccooppiieerr
Snelheid Tot 20ppm mono & 18ppm kleur
Resolutie Tot  600 x 1,200dpi (kleur), 1,200 x 1,200dpi (mono)
Meervoudige kopiëren Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroot / verklein 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 (enkel voor A4) 
KKlleeuurreennssccaannnneerr
Resolutie Optisch: Max. 600 x 2,400dpi

Geïnterpoleerd: Max. 19,200 x 19,200dpi
Scan 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 of geheugenkaart

Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

TTeecchhnniisscchhee ssppeecciiffiiccaattiieess MMFFCC--666600CCNN
TTeelleeffoooonn && bbeerriicchhtteenn mmaannaaggeerr
Telefoonhoorn Geleverd met telefoonhoorn (afneembaar)
Duplex luidspreker telefoon Maakt handsfree bellen mogelijk
Berichten manager Electronische berichten faciliteit voor faxen en VoiceMail
OGM (Uitgaande berichten) Tot 20 seconden
ICM (Inkomende berichten) Tot 99 berichten afhankelijk van lengte bericht. Gebruiker kan instellen: 30, 60,

120 of 180 seconden 
IInntteerrffaaccee((ss))
USB USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)
Netwerk Geïntegreerd 10/100 Base-TX Netwerk interface
Slot voor geheugenkaarten Zie Direct foto’s printen sectie voor geaccepteerde geheugenkaarten
PictBridge Zie Direct foto’s printen sectie
CCoonnssuummaabblleess 
Inkt cartridges (pagina’s in Zwart: LC1000BK - tot 500 A4 pagina’s
normale modus @ 5% dekking) 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, 20 vel
BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel
BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
BP60PA: A4 inkjet normaal papier, 250 vel

AAffmmeettiinnggeenn && ggeewwiicchhtt
Met doos 540(w) x 253(d) x 451(h)mm / 11,3kg
Zonder doos 468(w) x 370(d) x 180(h)mm / 8,5kg
DDiirreecctt ffoottoo’’ss pprriinntteenn
PictBridge Laat de gebruiker van een digitale camera met PictBridge mogelijkheid printen 
PhotoCapture Centre™ Compact Flash® (alleen Type 1): 4MB - 2GB
Geaccepteerde geheugen- Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo met Adaptor)
kaarten Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB

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

Verwijderbare disk drive Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Media formaat Foto print: JPEG

Scan naar geheugenkaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (mono)
SSooffttwwaarree
Driver Software Included 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

† Microsoft® Internet Explorer 6.0 of hoger

De Brother MFC-660CN is dé netwerk all-in-one oplossing voor uw klein kantoor
behoefte. Naast de print, fax, scan, kopieer en foto print mogelijkheden is de
MFC-660CN voorzien van een handsfree telefoon en antwoordapparaat (TAD). 

Met hoge print snelheden kunt u documenten direct printen en door de kleinere
inkt druppel grootte voor complexe afbeeldingen en foto’s, worden deze nog
scherper en contrastrijker geprint. Verzend en ontvang kleuren faxen met andere
kleuren faxen en wees er zeker van dat u alles ontvangt door de 400 pagina
geheugen functie om faxen te bewaren mocht uw papier op raken. 

Deze compacte all-in-one heeft ook een ingebouwde scanner dat scannen in
een variëteit van formaten mogelijk maakt. U kunt scannen naar e-mail, bestand,
OCR, afbeelding en geheugenkaart. U kunt gescande tekst of webpagina’s in
verschillende talen vertalen met de SYSTRAN® WebTranslator 5.0 software.

Met de MFC-660CN heeft u geen computer nodig om duidelijke kopieën te
maken. Het veelzijdige flatbed ontwerp en automatische document toevoer laat u

meerdere pagina’s kopiëren net als dikke gebonden documenten. 

De MFC-660CN is netwerkklaar en ontworpen om compatible te zijn met het
merendeel van de bedrijfssystemen. U heeft direct toegang en u kunt informatie
delen of u nu print, faxt of scant.

Het 2,5 inch kleurendisplay laat u uw afbeeldingen bekijken, bewerken en
voorbereiden voordat u glanzende foto’s met hoge kwaliteit afdrukt. Als het komt
tot foto’s printen, bespaart de MFC-660CN u tijd en geld. Alle Brother
multifunctional kleuren inkjet producten worden geleverd met 4 gescheiden
kleuren inktpatronen, zodat deze apart vervangen kunnen worden. Brother’s
originele LC1000 inkt patronen met vervagingsbestendige inkt kunnen op
Brother BP61 glanzend fotopapier printen met kleinere druppel grootte
(1,5 picoliter). Dit resulteert in een hogere print kwaliteit met beter contrast.

Gebruik

ORIGINELE

05
.0

6.
10

.3
18

.5
43

21

           


