
MFC-7320
Compacte Multifunctionele

Mono Laser Printer met Fax

MFC-7320
Een compacte alleskunner die tegen lage
kosten een uitstekende kwaliteit levert en
print-, fax-, kopie- en kleurenscanfuncties
combineert. Met de MFC-7320 heeft u een
ideaal apparaat voor een thuis- of klein
kantoor voor een aantrekkelijke prijs.

� Print, fax, kopieer en scan
� Tot 18ppm printsnelheid
� Tot 11cpm kopieersnelheid
� Tot 35 vel automatische document

invoer (ADF)
� HQ1200 dpi print resolutie
� Gescheiden toner & drum



MFC-7320

Veel meer dan alleen
een printer, de
MFC-7320 heeft alle
functies in huis die u wilt
hebben.

� Mono printen, faxen & kopiëren
� Kleuren scanner
� Tot 18ppm printsnelheid
� Tot 11cpm kopieersnelheid
� Tot 250 vel papiercapaciteit
� Tot 35 vel automatische

document toevoer (ADF)
� HQ1200 dpi print resolutie
� Gescheiden toner & drum
� Full speed USB 2.0 connectiviteit
� 16MB geheugen
� 14,400bps G3 fax modem
� 8 direct-, 200 snelkiesnummers
� ScanSoft® Paperport® 11 SE

met OCR voor Windows®

� Newsoft® Presto!®
PageManager7 voor Macintosh®

Automatische document invoer – ideaal bij het
faxen, kopiëren of scannen van meerdere

pagina’s.



Scan in kleur

De MFC-7320 is een mono laserprinter, maar geeft u ook de
mogelijkheid om kleur te scannen. Dit gaat heel eenvoudig
met de volgende opties:

Scan naar bestand: Bespaar tijd en laat uw documenten op
een vooraf bepaalde plaats opslaan. Dit kan in verschillende
bestandsformaten, o.a. jpeg, pdf en gif.

Scan naar e-mail: Scan uw documenten naar uw standaard e-
mail programma, om daar als bijlage verzonden te worden.

Scan naar OCR (Optical Character Recognition): Scan
papieren documenten en laat deze automatisch omzetten naar
bewerkbare tekst die u kunt wijzigen in uw
tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft® Word.

Scan naar afbeelding: Scan afbeeldingen direct naar uw
beeldbewerkings- of fotoprogramma, klaar om door u bewerkt,
geprint en opgeslagen te worden.

Verdere software-eigenschappen

De MFC-7320 heeft nog veel andere handige software
mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om pagina’s te
vergroten of verkleinen.

Poster printen: Als het nodig is tovert u moeiteloos een enkele
A4 om in een poster van 2, 4, 9, 16 of 25 keer dat formaat.

N in 1: Met deze functie kunt u 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s
verkleinen naar een enkele A4.

Speciale kopieerfuncties

Naast het voorgaande kunt u ook profiteren van deze speciale
kopieerfuncties.

Verkleinen/vergroten: Verklein en vergroot documenten, van 25%
tot 400% met stappen van 1%.

Stapel en sorteer: Als u meerdere kopieën moet maken van
een document met meerdere pagina’s, dan kunt u via deze
functie de pagina’s automatisch in de goede volgorde laten
sorteren.

Fax mogelijkheden

De MFC-7320 heeft veel functies die faxen makkelijk maakt.

Snelkiesnummers: U kunt tot 200 snelkiesnummers instellen
en opslaan via het numerieke toetsenbord.

Directkiesnummers: 8 van uw meest gebruikte faxnummers
kunnen worden opgeslagen onder een directkiesknop, zodat u
met één druk op de knop het juiste faxnummer kunt kiezen.

PC–Fax: Met de PC-Fax functie kunt u documenten vanaf uw
PC direct faxen vanuit uw tekstverwerkingsprogramma. Het
PC-Fax adresboek zorgt ervoor dat u alle contacten
overzichtelijk kunt bijhouden.

Extra eigenschappen

Scan kleur en monochroom in hoge kwaliteit. Fax, kopieer of scan uw ingebonden documenten.



Contact:

Algemeen
Engine Electrofotografisch
Type Mono laser
Geheugen capaciteit 16MB
Opwarmtijd Minder dan 18 seconden (vanuit slaapstand)
Interface Full-Speed USB 2.0
Display 2 lijnen, 16 tekens LCD

Mono Print

Print snelheid A4 Tot 18ppm
Resolutie HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi
Eerste pagina Minder dan 10 seconden
Printertaal GDI

Mono Kopie

Kopie snelheid A4 Tot 11cpm
Resolutie Tot 600 x 600dpi
Eerste pagina Minder dan 15 seconden (vanuit ‘gereed’)
Stapel & sorteer Stapel en sorteer meerdere gekopieerde documenten
Vergroten/Verkleinen ratio Verklein en vergroot documenten, van 25% tot 400% met stappen van 1%

Kleuren Scan

Resolutie 600 x 2.400 dpi (vanaf scanner glas), 600 x 600 dpi (vanaf ADF)
Resolutie (verbeterd) 19.200 x 19.200dpi
Grijsschaal 256 tinten grijs zijn beschikbaar voor faxen, kopiëren en scannen
Kleurdiepte 48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies Scan naar E-mail / OCR / afbeelding / bestand

Fax

Modem snelheid 14,400bps (G3)
Fax/Tel Switch Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Directkiesnummers 8 (4 x 2) locaties
Snelkeuze- & groepsnummers Tot 200 snelkeuze locaties en tot 8 groepen
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Unieke beltoon detectie Ja: Enkel in GB & Denemarken
Verzend- / ontvangstgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T test kaart, standaard resolutie, MMR)
Foutcorrectie modus (ECM) Opnieuw zenden van verkeerd ontvangen berichten indien andere fax ook over

ECM functie beschikt
PC-Fax*** Verzend & ontvang fax berichten vanaf uw PC (telefoonlijn noodzakelijk)

Papier

Papier invoer 250 vel standaard papierlade
1 vel handmatige invoer
35 vel automatische document invoer (ADF)

Paper uitvoer 100 vel

MFC-7320 Technische specificaties
Papier Specificaties

Papier soorten Standaard papier lade - normaal, gerecycled papier, transparanten
(tot 10 vellen)
Handmatige invoer - normaal, band, gerecycled papier, enveloppe, labels,
transparanten

Papiergewicht Standaard papier lade - 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
Handmatige invoer - 60 - 163 g/m2 (16 - 43 lb)

Papierformaat Standaard papier lade - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe
Handmatige invoer - Breedte 76,2 tot 220 mm, lengte 116 tot 406,4 mm

Printer Driver Software
Windows® Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP

Home Edition, Windows® 2000 Professional
Macintosh® Mac OS X® 10.2.4 of recenter
Linux** Printer driver voor Linux

Functies

N in 1 printen Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s tot 1 pagina A4
Poster printen Vergroot 1 A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s
Watermerk printen Print documenten met een vooraf bepaalde tekst
Snelle printerinstelling Selecteer snel print opties in de driver
Handmatige duplex Print handmatig dubbelzijdig

Consumables

In-box Toner Ongeveer 1.000 pagina’s*
Standaard toner TN-2110 - Ongeveer 1.500 pagina’s*
Hoge capaciteit toner TN-2120 - Ongeveer 2.600 pagina’s*
Drum DR-2100 - Ongeveer 12.000 pagina’s

Afmetingen & Gewicht

Met verpakking 550(B) x 510(D) x 520(H) mm / 14,9kg
Zonder verpakking 428(B) x 396(D) x 304(H) mm / 11,1kg

Overig

Stroomverbruik 320W tijdens kopiëren
75W gereed
9W slaapstand

Geluidsniveau Geluidsdruk - < 53dBA tijdens printen, < 32dBA in gereedstand
Geluidskracht - < 6,2B tijdens printen, < 4,4B in gereedstand

Ecologie Energie besparen - Verbruikt minder energie buiten gebruik
Toner besparen- Vermindert toner verbruik

Laser classificatie Klasse 1 laser product (IEC 60825-1:2001)

* Cartridge capaciteit wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752. (Letter/A4)
** Optionele gratis downloads beschikbaar op http://solutions.brother.com
***Ontvangen is alleen mogelijk in een Windows® omgeving

De multifunctionele MFC-7320 levert een geweldige all-
round oplossing voor uw thuiskantoor of klein bedrijf.
De MFC-7320 is een stijlvolle machine waarmee u kunt printen, faxen,
kopiëren en scannen. Vanwege het compacte design past het eenvoudig op
elk bureau en in elke werkomgeving, terwijl dit niet ten koste gaat van de
kwaliteit en de printsnelheid van 18ppm en een printresolutie van 1200dpi.
Deze zeer gebruiksvriendelijke machine kunt u zowel aansluiten op uw
Windows als op uw Mac systeem en m.b.v. de eenvoudige installatie-
handleiding heeft u de MFC-7320 binnen enkele minuten geïnstaleerd.

De flatbed scanner en automatische document invoer met capaciteit van 35

pagina’s zorgen ervoor dat u zowel gebonden als meerdere losse pagina’s
eenvoudig kunt scannen en kopiëren. De papierlade heeft een capaciteit van
250 vel zodat u minder tijd kwijt bent met bijvullen van papier.

De MFC-7320 heeft een gescheiden drum en toner. Dit betekent dat de drum
en toner afzonderlijk vervangen kunnen worden als dit nodig is en u zodoende
kosten bespaart. U kunt ook gebruik maken van de hoge capaciteit toner
waarmee u de kosten per afdruk nog verder terugdringt.

Gebruik altijd originele Brother producten om verzekerd te zijn van de hoogste
afdrukkwaliteit.

Gebruik

ORIGINELE

MFC-7320 Compacte Multifunctionele Mono Laser Printer met Fax

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel:+31(0)20 - 545 12 51 Fax:+31(0)20 - 643 64 95
Website: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
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