
De Brother MFC-7225N
Een Full Options laser printer en
faxapparaat die mono kopiëren en scannen
biedt en standaard netwerkklaar is. Telefoon www.brother.nl
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Brother MFC-7225N ■ Printsnelheid van maximaal 20ppm
■ HQ1200 print resolutie (2.400 x 600dpi)
■ 32MB geheugen
■ 33.600bps Super G3 Fax Modem
■ 10 direct kiesnummers
■ 200 snelkiesnummers

■ Meervoudig kopiëren (tot 99 pagina’s)
■ Stapel en sorteerfunctie
■ Tot 1.200 x 1.200dpi scan resolutie

(geïnterpoleerd)
■ Windows® en Macintosh® compatibel

De MFC-7225N is een compacte eenvoudig
te gebruiken machine met een
probleemloze installatie die hoge prestaties
en functies biedt aan de individuele of
kleine werkgroep. Hij is netwerkklaar wat
het eenvoudig maakt om over het netwerk
te printen, faxen of scannen.

Dit apparaat biedt een hoge kwaliteit
printer met een maximale snelheid van
20ppm. De Super G3 fax modem, de
10 directkies en de 200 snelkiesnummers
zorgen voor snelheid en efficiëncy in de
communicatie, terwijl het geheugen van
maximaal 500 pagina’s een betrouwbare
opslag biedt van reeds ontvangen of
verzonden documenten.

Kopiëren en scannen met dit apparaat is
simpel en eenvoudig. De mogelijkheid om
aan uw buro te kunnen kopiëren en direct
naar e-mail, OCR, afbeelding of bestand
(incl. pdf) te kunnen scannen maken de
MFC-7225N de ideale professionele
partner.

Brother gaat door met u geld te besparen
en het milieu te ontzien. Net zoals bij de
voorgaande laser machines van Brother is
de MFC-7225N ook voorzien van een
gescheiden drum en toner. Dit betekent dat
u, indien nodig, de drum en toner
afzonderlijk van elkaar kunt vervangen.

Technische specificaties MFC-7225N

General
Engine Laser 
LCD Display 1 line x 16 characters
Back-lit Function Keys For easy selection of Fax, Copy or Scan functions
Back-up for Clock Keeps time and date backed up to 4 days
Memory Capacity 32MB standard
Automatic Document Feeder Up to 20 sheets
Paper Handling Size Up to A4
Paper Capacity Standard paper tray Up to 250 sheets

Output paper capacity Up to 100 sheets
Simultaneous Operation Receive a fax whilst copying a document
Print
Print Speed Up to 20ppm print speed
Resolution HQ1200 (Up to 2,400 x 600dpi)
First Print Out Time Less than 10 secs
Standard Print Language Windows® GDI
Emulation PCL® 6 & BR-Script 3
Fax
Modem 33.6Kbps Super G3

Approx 2 seconds transmission
Data Compression Mono: MH / MR / MMR / JBIG
Automatic Redial Automatic redial if the recipient fax is busy
One-touch Dials 10 locations for one-touch auto dialling of 

pre-stored numbers (5 x 2) 
Speed Dials 200 locations for pre-stored numbers
Group Dials Up to 8 groups
Fax / Tel Switch Automatic recognition of fax and 

telephone reception
Distinctive Ring Detection Yes - UK & Denmark only
Super Fine Enables quality transmission and reception of

very small print or line drawings
Grey Scale 64 shades of grey
Delayed Timer Yes - up to 50
Memory Transmission / Up to 500 pages*
Reception
Broadcasting Locations Send the same fax message to up to 260 locations
Batch Transmission Stores documents for the same location in

the machines memory for transmission in a
single call

Auto Reduction Automatically reduces a received fax to fit on
to a single sheet of A4

Technische specificaties MFC-7225N

Algemeen

Engine Laser
LCD scherm 2 regels van 16 tekens met Back Light
Back-Lit functie toetsen Voor eenvoudige selectie van de Fax, Copy 

en Scan functie
Back up voor klok Houdt 4 dagen de datum en tijd vast
Geheugencapaciteit 32MB
Papierformaten Tot A4
Papiercapaciteit Invoer/Uitvoer Tot 250 vel / Tot 100 vel
Automatisch Document 
Invoer (ADF) Tot 20 vel
Gelijktijdige werking Ontvang een fax terwijl u kopie maakt
Printer
Snelheid Tot 20ppm
Resolutie HQ1200 (2.400 x 600dpi)
Eerste pagina Minder dan 10 seconden
Standaard Printtaal Windows® GDI
Emulatie PCL(r)6 en BR-Script 3
Fax
Modem 33.600bps - verzendsnelheid ongeveer 

2 seconden
Datacompressie Mono: MH / MR / MMR / JBIG
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende 

fax bezet is
Direct / snelkiesnummers 10 / 200 locaties 
Groepsnummers Tot 8 groepen
Fax/Tel switch Automatische herkenning van fax of telefoon 

ontvangst
Superfijn Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Grijsschaal 64 grijswaarden
Verzend en ontvangst- Tot 500 pagina’s (ITU-T test kaart No.1, 
geheugen standaard resolutie, JBIG)
Groepsverzenden Verzend dezelfde fax naar maximaal 

260 locaties
Batchtransmissie Slaat documenten voor dezelfde locatie op in 

het geheugen voor verzending ineens
Automatisch verkleinen Verkleint automatisch een ontvangen fax 

zodat deze op een A4 past
ECM (Foutcorrectie modus) Indien beide machines gebruik maken van 

ECM worden fouten tijdens het verzenden 
opgemerkt waarbij de lijnen met fouten 
opnieuw worden verzonden

Fax doorzenden Mono faxen kunnen doorgezonden worden 
naar een ander vooraf geprogrammeerd 
faxnummer

Bediening op afstand Middels een ‘tone’ telefoon is het toestel 
te bedienen

Fax ophalen Maakt het mogelijk een fax op te halen 
met behulp van een andere ‘tone’ machine

PC-Fax Verzend en ontvang faxen vanaf uw PC
Dual Access Scan een fax ter verzending terwijl u een 

fax ontvangt 
Copier
Snelheid Tot 20ppm
Resolutie Tot 200 x 300dpi
Meervoudig kopiëren Maak tot 99 kopieën van ieder origineel
Vergroten / verkleinen 50% tot 200% in stappen van 1% 
N op 1 Verklein 2 of 4 pagina’s op 1 vel
Stapel en Sorteerfunctie Stapelt en sorteert documenten naar wens
Kleurenscanner
Resolutie Optisch Tot 200 x 400dpi

Geïnterpoleerd Tot 1.200 x 1.200dpi
Grijsschaal 256 grijswaarden
Scan toets Scan naar email, OCR, afbeelding of 

bestand
Interface(s)
USB USB2.0 Full Speed connectie
Parallel IEEE 1284 parallelle poort
Externe TAD interface Voor het aansluiten van een extern 

telefoontoestel
Netwerk interface (standaard) Dit model is voorzien van een ingebouwde 

10/100 Base-TX netwerkkaart
Consumables
Toner TN-2000 - 2.500 A4 pagina’s; 5% dekking
Drum DR-2000 - Tot 12.000 A4 pagina’s 

(1 pagina per printjob)
Afmetingen en gewichten
Afmetingen / Gewicht Met doos 452(B) x 496(D) x 430(H) mm / 11,4kg

Zonder doos 374(B) x 374(D) x 262(H) mm / 7,25kg
Overige informatie
Stroomverbruik Slaapstand Minder dan 10W

Standby Minder dan 80W
Piek Minder dan 1032W

*ITU-T Test Chart Standard Resolution, JBIG
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21Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht gewijzigd worden. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
Brother Industries Ltd. De productnamen zijn geregistreerde merknamen of handelsmerken van de
respectievelijke bedrijven.


