
TOT

PPM KLEUR

1515
TOT

PPM MONO

2020
TOT

VEL PAPER
CAPACITEIT

100100
DPI PRINT 
RESOLUTIE ††

6.0006.000
TOT TOT

VEL ADF
1010

TOT

8080
DIRECTKIES
NUMMERS

WIRELESS

MFC-820CW

De Brother MFC-820CW 
De complete oplossing voor zakelijk of
thuisgebruik, biedt hoge draadloze of bekabelde
netwerk functionaliteit bij het printen, faxen,
kopiëren en scannen.

Colour Copy

Colour Scan

PhotoCapture
Centre™

Scan & Vertaal

Colour Print

Colour Fax

Kleuren Copier

Kleuren Scanner

Kleuren Printer

Kleuren Fax



Kleuren printen met snelheid – en stijl

De ideale keuze voor thuis of op kantoor,
deze All-in-One geeft u de absolute
controle en is eenvoudig in het gebruik.
Eenvoud is het sleutelwoord bij de MFC-
820CW - schakel tussen alle functies
met de druk op een knop en bedien alle
functies via uw desktop of het full colour
LCD scherm.
Of u nu eenvoudige tekst documenten of glossy randenloze foto’s
wilt printen, de MFC-820CW biedt hoge kleuren en mono
printsnelheden, zo hoeft u nergens op te wachten. Printen op een
variëteit aan van papierformaten is ook geen probleem. In de 100
vel papier lade is onder andere A5, A6 en briefkaart formaat papier
op te slaan.
� Tot 20ppm mono en 15ppm kleur 

� Randenloos printen 

� Kleuren LCD scherm 

� Tot 100 vel papier capaciteit

De MFC-820CW
van Brother
Als u de ultieme multi-
tasking oplossing zoekt, en
maar een beperkte ruimte
heeft, dan is de MFC-820CW
het antwoord.

Kopiëren in kleur

De MFC-820CW kan in hoge kwaliteit
kopiëren zonder tussenkomst van de
PC, en biedt zo de totale veelzijdigheid
van een stand-alone copier. Deze All-in-
One is voorzien van zowel een
Automatische Document Toevoer als
een flatbed, zo kunt u van enkelvoudige
tot dikke ingebonden documenten eenvoudig en accuraat
kopieën maken. De MFC-820CW maakt kleuren of zwart wit
kopieën die er precies zo als het origineel uitzien.

� Meervoudig kopiëren

� Stapel en Sorteer functie

� 2 op 1 en 4 op 1 kopiëren

� Poster Printen

Faxen in kleur

Faxen met de MFC-820CW is
gegarandeerd snel en eenvoudig. 80
Directkiesnummers maken het makkelijk
om snel uw meest gebruikte nummers te
vinden. De 10 vel Automatische Document
Toevoer vereenvoudigt het faxen van
documenten die uit meerdere pagina’s
bestaan, terwijl met behulp van de flatbed gebonden documenten
gefaxt kunnen worden. Om zeker te zijn dat u alles ontvangt kan
deze machine te verzenden en te ontvangen faxen in het
geheugen opslaan indien bijvoorbeeld het papier op is. Met de Fax
Preview functie kunt u faxen bekijken en het ontvangst bevestigen
alvorens deze te printen, zo kunt u onnodige faxen filteren.
� 14,400 bps fax modem

� 80 directkiesnummers

� Tot 10 vel automatische document toevoer

� Flatbed ontwerp

� 400 pagina’s verzendgeheugen / ontvangstgeheugen*
*ITU-T #1 kaart met MMR codering, standaard resolutie

Scannen

De MFC-820CW biedt een grote reeks
aan kleuren scan functies die
beschikbaar zijn voor elke gebruiker
binnen uw netwerk. Brother levert u de
nieuwste gebruiksvriendelijke software
en maakt zo het scannen met deze All-
in-One snel een eenvoudig. 
Zo kunt u met de Auto archiverings functie uw gescande
documenten direct in een gekozen map opslaan, het bewerken
van een afbeelding is eenvoudig omdat u uw scans
automatisch kunt openen in uw PC of Macintosh
bewerkingsprogramma. Met Brother’s scan software kunt u
zelfs een vreemde taal scannen en deze vertalen met behulp
van SYSTRAN® WebTranslator 5.0 vertaal software.†
� Tot 19,200 dpi Scan Resolutie (Geïnterpoleerd)

� Scan naar email, OCR, afbeelding, bestand en kaart

� Geleverd met alle software die u nodig heeft om het meeste uit

deze machine te halen 

†Alleen voor Windows® gebruikers
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PhotoCapture Centre™ met een full colour
LCD preview scherm
Het printen van een digitale foto gaat snel en eenvoudig dankzij
Brother’s PhotoCapture Centre™, u hoeft zelfs uw PC er niet voor
aan te zetten. Met behulp van het full colour LCD scherm kunt u uw
foto’s bekijken, selecteren en
rechtstreeks vanaf een geheugenkaart
printen, zonder ingewikkelde software.
Het PhotoCapture Centre™ kan ook
gebruikt worden als een extra drive op
uw PC of Macintosh††, zo kunt u op
eenvoudige wijze uw foto’s en andere
documenten op uw geheugenkaart
opslaan.

� Compatibel met de meest gebruikte 
geheugenkaarten

� Makkelijke data transfer tool van en naar uw PC of Mac
††Alleen USB voor Macintosh

Moeiteloze connectie met bekabeld en
wireless netwerk
De MFC-820CW is voorzien van zowel bekabeld als wireless
network, en biedt zo volledige flexibiliteit. U kunt thuis en op
kantoor computers erop aansluiten zonder dat u kabels nodig
heeft. 
Bovendien maakt de Wireless Wizard
software het installeren snel en
rechttoe rechtaan. Netwerk printen,
faxen, kopiëren en scannen is nog
nooit zo eenvoudig geweest. 
� Geïntgreerd 10/100Base-TX netwerk 

� Ingebouwd wireless LAN (802.11b/g)

Gescheiden Inkt
Cartridges

Zoals alle Brother inkjet All-in-One
machines is de MFC-820CW voorzien
van 4 eenvoudig te vervangen
gescheiden inktcartridges. Zo hoeft u
alleen de cartridge te vervangen die
op dat moment leeg is, zo bespaart u
tijd en geld.



Technische Specificaties MFC-820CW 

Algemeen
Afdrukmethode Inkjet
Kleuren LCD scherm 2.5 inch 
Preview Functie via De Preview functie stelt u in staat uw foto’s te bekijken en te 
LCD scherm selecteren om te printen, u kunt ook uw inkomende faxen bekijken en 

bevestigen en zo onnodige berichten te filteren.
Verlichte Functie Toetsen Faxen, Kopiëren, Scannen en PhotoCapture Centre™ functie toetsen 
Geheugen capaciteit 16MB standaard
Papierformaten A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen + additionele formaten
Papiersoorten Normaal, Inkjet, Glossy, Transparanten
Papiercapaciteit Standaard: tot 100 vel

Uitvoer: Tot 25 vel
Automatiche Document 
Toevoer Tot 10 vel
Gelijktijdige werking (Print/Fax) (Print/Scan) (Print/Copy) (Fax/Copy)
Kleurenprinter
Snelheid Tot 20ppm mono & 15ppm kleur
Resolutie Max. 1.200 x 6.000 geoptimaliseerd 
Randenloos printen Randeloos printen is beschikbaar voor A4/LTR/A6/Fotokaart/Index

kaart/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
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Directkiesnummers 80 locaties voor het opslaan van veel gebruikte nummers
Groepsnummers Tot 6 groepen
Superfijn Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters en 

lijntekeningen
Grijsschaal 256 grijswaarden
Verzendgeheugen/ Tot 400 pagina’s  (ITU-T Test Kaart No 1)
Ontvangstgeheugen
Groepsverzenden Dezelfde fax naar maximaal 130 locaties verzenden
Fax doorzenden Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar een vooraf 

geprogrammeerd nummer
Toegang op afstand De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een toets telefoon 

toegang krijgen tot de fax
Ophalen op afstand De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere faxmachine die

gebruik maakt van toonkiezen
Dual Access Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax ontvangen
Kleurencopier
Snelheid Tot 17cpm mono & 11cpm kleur
Resolutie Tot 600 x 1.200dpi (Kleur) 1.200 x 1.200dpi (Mono)
Meerdere kopieën Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen 25% - 400% in stappen van 1% 
N in 1 Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 A4 (Mono & Kleur)
Poster Vergroot een afbeelding en print deze op 3 x 3 A4 pagina’s 

†Alleen voor  Windows® gebruikers Exclusief Mediakaarten en Camera
Vertaal Technologie van SYSTRAN® Vertaal software. ©2005 SYSTRAN Group. 
Alle rechten voorbehouden.

Kleurenscanner
Resolutie Max. 600 x 2.400dpi (Optisch)

Max. 19.200 x 19.200dpi (Geïnterpoleerd)
Scansnelheid Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 6 seconden

(A4, 100 x 100dpi)
Grijsschaal 256 grijswaarden
Kleurdiepte 36bit intern
'Scan' toets Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand / kaart

Ondersteund: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Interface(s)
USB standaard een USB aansluiting
Netwerk Interface Voorzien van een ingebouwde 10/100Base TX netwerk

interface
Wireless LAN 802.11b/g Wireless LAN 
Geheugenkaart drive Zie onder voor ondersrteunde geheugenkaarten
Consumables
Geleverd met standaard Zwart: LC-900BK - Tot 500 A4 pagina’s
cartridges, pagina’s in snelle Cyaan: LC-900C - Tot 400 A4 pagina’s
modus @ 5% dekking Magenta: LC-900M - Tot 400 A4 pagina’s

Geel: LC-900Y - Tot 400 A4 pagina’s
Afmetingen & Gewichten 
Afmeting / Gewicht Met doos: 500(b) x 225(d) x 450(h) mm / 8.6kg  

Zonder doos : 373(b) x 347(d) x 165(h) mm / 6.0kg
PhotoCapture Centre™
Ondersteunde geheugen- SmartMedia®, Compact Flash® I, Memory Stick®, Memory Stick
kaarte Pro®, Secure Digital™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™

Type M, MultimediaCard™
Verwijderbare Disk Drive Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten 
Media formaat Foto Print: JPEG

Scan naar Kaart: JPEG, PDF (kleur) / TIFF, PDF (B&W)
Kleurverbetering maakt het mogelijk om kleuren aan te passen
Netwerk (Netwerk Printen, Scannen en PhotoCapture Centre™)
Ingebouwd Netwerk 10/100Base-TX Ethernet
Wireless LAN 802.11b/g Wireless LAN
Wireless Security WEP 64/128bit & WPA Personal 

opslaan en bekijken van afbeeldingen op een geheugenkaart via 
een webbrowser 

Software
Driver Software voor Brother MFL-Pro Suite
Windows® Mac® Brother ControlCentre2
bijgesloten ScanSoft® Paperport® 9.0SE

OmniPage® OCR
NewSoft® Presto!® PageManager®

SYSTRAN® WebTranslator 5.0 Scan en vertaal tekst documenten en web pagina’s zonder dat u
Microsoft® internet Explorer 6.0 (of hoger) hoeft af te sluiten,
door de Brother ControlCentre en scan to OCR functionaliteit te
integreren met SYSTRAN® Webtranslator 5.0

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.

Contact:

�Print tot 20ppm mono en 15ppm kleur
�Randenloos printen
�Full Colour LCD Scherm
�Tot 6.000dpi Print resolutie
�Scan & Vertaal

�Kleuren en mono faxen met tot 80
directkiesnummers

�Netwerkklaar
�Wireless LAN (802.11 b/g)
�Tot 100 vel papiercapaciteit
�Tot 10 vel Automatische Document Toevoer (ADF)
�PhotoCapture Centre™ Compatibel met de meest

gebruikte geheugenkaarten

Brother MFC-820CW

Met zowel ingebouwd draadloos als bekabeld
netwerk maakt de MFC-820CW netwerk
printen, faxen, kopiëren en scannen wel heel
erg eenvoudig. Of u nu eenvoudige tekst
documenten of glossy randenloze foto’s wilt
printen, de MFC-820CW biedt hoge kleuren en
mono printsnelheden op een variëteit aan
papierformaten. In de 100 vel papierlade
kunnen de formaten A5, A6 en briefkaart.  

De MFC-820CW heeft 80 directkiesnummers
om uw meest gebruikte contacten in op te
slaan, een 10 vel automatische document
toevoer voor het faxen of kopiëren van
meerdere documenten achter elkaar en een
flatbed scanner die het kopiëren en scannen
van ingebonden documenten vereenvoudigt. 
Hij kan ook te versturen faxen en of ontvangen
faxen in het geheugen opslaan. 

Automatisch archiveren maakt het mogelijk om
uw gescande documenten direct in een gekozen
map op te slaan, terwijl het bewerken van een
foto snel en eenvoudig gaat omdat u uw scans
rechtstreeks in uw bewerkprogramma kunt
openen. U kunt zelfs documenten in een
vreemde taal scannen en direct vertalen met
gebruik van Brother’s scan software in
samenwerking met SYSTRAN® WebTranslator
5.0 vertaal software.

Het printen van een digitale foto gaat snel en
eenvoudig dankzij Brother’s PhotoCapture
Centre™. U hoeft zelfs uw pc niet aan te zetten.
Met behulp van het full colour LCD scherm kunt
u uw foto’s bekijken, selecteren en rechtstreeks
vanaf uw geheugenkaart printen. Net zoals alle
Brother kleuren inkjet All-in-One machines
heeft de MFC-820CW ook 4 gescheiden
inktcartridges, zo hoeft u alleen die kleur te
vervangen die op dat moment op is.

05
.0

6.
02

.3
05

.5
43

21


