
MFC-9180
Flexibele en efficiënte bedrijfscommunicatie.

• Laserkopieermachine

• Laserprinter

• Laserfax

• Kleurenscanner

MFC-9180

MFC-9180

Dealer:

Tot 10ppm
(pagina's per minuut)

Parallel en USB
aansluiting

Achtergrond-
verlichting

PCL®5e

PCL  5e®

8Mb Geheugen

8MB

14.400 bpsTot 30 pagina's
Automatische 

Documenteninvoer
(ADF)

x30

ADF

tot tot

Algemeen
Engine Laser
Modemsnelheid (bps) 14.400, 9600, 7200, 4800, 2400
Verzendsnelheid 6 seconden (Brother Nr. 1 Chart MMR)
ITU-T groep compatibility G3
Datacompressie MH / MR / MMR
Invoer- en Uitvoerbreedte Maximaal 216 mm
AFD (Automatische Documentinvoer ) Maximaal 30 vel
Afmetingen LCD scherm 2 regels met 16 tekens en achtergrondverlichting
Schermprogrammering Weergave van stap voor stap instructies op het LCD scherm om

het programmeren en instellen van de machine te vergemakkelijken
CPU snelheid RISC processor 100Mhz
Backup voor de klok Tot 9 uur
Totale geheugencapaciteit 8 MB (RAM)
Backup geheugen Tot 4 dagen
Geheugenbeveiliging / Transmissieslot Voorkomt onbevoegde toegang tot de faxmachine
Gelijktijdige werking (Afdrukken / Fax), (Afdrukken / Kopie), (Afdrukken / Scan)
Papiercapaciteit (aantal vellen) Maximaal 200 vel
Uitvoercapaciteit Maximaal 50 vel
Papierformaat A4 of kleiner

Printer
Snelheid Tot 10 pagina’s per minuut
Resolutie 600 x 600 dpi
Printertaal Windows GDI
Emulatie PCL5e

Fax
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende faxmachine bezet is
Menu-navigatietoetsen 100 Snelkiesnummers
Groepsverzenden Maximaal 6 groepen
Luidspreker / Belvolume 3 Standen en Uit
FAX/TEL Schakelaar Automatische herkenning van fax- en telefoonontvangst
Superfijn Maakt kwalitatief hoogwaardige transmissie van bijzonder kleine

tekens en tekeningen mogelijk
Grijsschaal 64 waarden
Contrast Automatisch / licht / donker
Activeren op afstand Stuur een op een telefoon beantwoord faxbericht door naar de

faxmachine
Uitgesteld verzenden Maximaal 50 faxen
Polling Standaard, Beveiligd, Vertraagd en Sequentieel
Snel-Scan Vermindert de scan- en verzendtijd door een fax voor verzending 

in het geheugen in te scannen
Verzendgeheugen Tot 400 Pagina’s (MMR / Standaardresolutie) ITU-T Chart Nr. 1
Ontvangstgeheugen Tot 400 pages (MMR / Standaardresolutie) ITU-T Chart Nr. 1
‘Dual Access’ Stelt de gebruiker in staat 2 verschillende taken tegelijkertijd uit te

voeren
Groepsverzenden Verstuur dezelfde fax naar maximaal 150 verschillende

bestemmingen (handmatig 50 bestemmingen)
Uitgestelde batchtransmissie Slaat documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen van

de machine op voor verzending ineens
Automatische verkleining Automatische verkleining van het bericht tot het formaat van een

A4 pagina bij ontvangst van document met een paginalengte
tussen 297 mm en 350 mm

ECM (Foutcorrectiemodus) Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten
tijdens de transmissie opgemerkt waarbij de pagina’s met fouten
opnieuw worden verzonden

Onderhoud op afstand Stelt Brother Support in staat uw fax te onderhouden zonder dat 
u uw kantoor moet verlaten

Fax doorzenden Stuurt een in het geheugen ontvangen faxbericht door naar een
ander vooraf geprogrammeerd faxnummer

PC Fax Faxberichten kunnen direct vanuit een PC verzonden worden

Kopieerfunctie
Snelheid Tot 10 pagina’s per minuut
Resolutie 600 x 300 dpi
Meervoudige kopieën / Stapelen / Tot maximaal 99 kopieën van elk in de ADF ingevoerde 
Sorteren pagina / Stapelen of Sorteren
Vergroten/Verkleinen Verkleint of vergroot de afmeting van het document van 25% 

tot 400% in stappen van 1%
2 in 1 / 4 in 1 Kopie Stelt de gebruiker in staat om 2 of 4 pagina’s op een A4 pagina 

te laten afdrukken

Scanner
Resolutie (Optisch) 600 x 2400 dpi
Resolutie (Geïnterpoleerd) 9600 x 9600 dpi
Kleurdiepte 24 bit kleurdiepte beschikbaar voor kopiëren, faxen of scannen
PCI Scanner (Parallel / USB) De MFC-9180 beschikt over Parallel en USB aansluitingen
“Scan naar” toets * Scan naar E-mail, Scan naar Afbeelding, Scan naar OCR*

Lijsten
Journaal Geeft een overzicht van de laatste 200 binnenkomende en

uitgaande faxberichten
TX (Transmissie) verzendrapport Geeft een overzicht van de verzendgegevens na elk faxbericht
Voorblad Genereert een voorblad dat op de ontvangende machine wordt

afgedrukt
Helplijst Door op de knop Rapport te drukken kan een overzicht van 

de belangrijkste stappen en functies worden afgedrukt

Interface
Externe TAD aansluiting Voor het aansluiten van een externe telefoon of beantwoorder
Host Interface (IEEE1284) Parallel poort
Host Interface (USB) USB (Universal Serial Bus) poort

Gewicht en afmetingen
Afmetingen 459 x 458 x 354 mm (b x d x h)
Gewicht 11 kg
Energiegebruik Slaapstand: 15 w of minder

Stand-by: 75 w of minder
Maximaal energieverbruik: 940 w of minder

Verbruiksartikelen
Toner: TN-8000 (2.200 pagina’s met 5% dekking)
Drum: DR-8000 (20.000 pagina’s met 5% dekking continue
printen / 8.000 pagina’s met 5% dekking bij 1 pagina per
opdracht)

Besturingssystemen

Toner & Drum

MFC-9180
Technische Specificaties

*Uitsluitend voor Windows® 

  PC Fax Twain Printerstuur- Brother Instellen ScanSoft™
   Send stuurprogramma  programma Controlepaneel op afstand PaperPort®

Microsoft® Windows® 

95  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

98/98SE   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Me  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NT®4.0 WS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2000 Professional ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Macintosh® 

OS 8.5.1  ✔  ✔

OS 8.6  ✔ ✔ ✔

OS 9.0 / 9.0.4 ✔  ✔ ✔ 

OS 9.1  ✔ ✔ ✔
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Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon: 020-5451251  Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl  Internet: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerde merknaam van Brother
Industries Ltd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke
ondernemingen.



MFC-9180Een professionele en bijzonder veelzijdige
communicatieoplossing

Laserkopieermachine
Kopiëren op niveau

De kopieerfunctie van de MFC-9180 zorgt voor een

onovertroffen kwaliteit van de kopieën. 

De flexibele en betrouwbare eigenschappen van de machine,

waaronder stapel- en sorteerfuncties en een zoombereik van

25% tot 400%, leveren superieure prestaties.

Belangrijkste kenmerken:

• Flatbedontwerp

• Achtergrondverlichting

• 200 vel papiercapaciteit

• 30 vel Automatische papiertoevoer

• Stapel- of Sorteerfuncties

• Zoomfunctie, 25% - 400% in stappen van 1%

• 2 in 1, 4 in 1 verkleining, Postervergroting.

Laserprinter
Snel printen in de hoogste kwaliteit

Met een afdruksnelheid van 10 pagina’s per minuut binnen

Windows® en een resolutie van 600 x 600 dpi, is de MFC-9180

de perfecte combinatie van snelheid en afdrukkwaliteit. 

De printfunctie is flexibel en efficiënt en de MFC-9180 is

ontworpen voor gebruik met Windows®95, 98, Me,

Win NT®4.0, 2000 Professional en MacOS™ 8.5-9.1.

Belangrijkste kenmerken:

• Tot 10 ppm (pagina’s per minuut)

• Afdrukresolutie 600 x 600 dpi

• Parallel en USB Aansluiting

• PCL®5e  emulatie

Laserfax 
Betere communicatie, eenvoudiger management

De faxfunctie van de MFC-9180 levert professionele

faxresultaten dankzij de aanwezigheid van een 14.4 kbps

faxmodem, 100 snelkeuzetoetsen en een ‘dual access’

voorziening, waarmee de machine in staat is faxberichten

voor verzending klaar te maken terwijl u op hetzelfde

moment faxberichten verzendt of ontvangt.

Belangrijkste kenmerken:

• 14.4 kbps Modem

• MH, MR, MMR compressie

• ‘Dual Access’

• Navigatieknop

• 100 Snelkeuzetoetsen

• Fax doorzenden

• Groepsverzenden

• Geheugenbeveiliging

• Onderhoud op afstand*

Kleurenscanner 
Van papier naar digitaal

Het omzetten van informatie op papier naar digitale

informatie was nog nooit zo eenvoudig als nu met het

MFC-9180 scan-systeem. De mogelijkheid om kleuren-

afbeelding in te scannen en een ‘scan naar E-mail’ optie

zorgen voor flexibele en professionele resultaten.

Belangrijkste kenmerken:

• Direct vanaf het flatbed of ADF inscannen

• Maximale resolutie 9600 x 9600 dpi (geïnterpoleerd)

• 24bit kleurendiepte

• Scannen naar E-mail*

• Scannen naar OCR*

• Scannen naar Afbeeldingen*

• TWAIN standaard

*Uitsluitend voor Windows® 

MFC-9180 Kenmerken

MFC-9180

➤

➤

➤

➤

De Brother MFC-9180 bestaat uit een laserkopieermachine, laserprinter, laserfax en een

kleurenscanner. Deze digitale multifunctionele alleskunner is ontworpen om te kunnen

voldoen aan de behoeften van bedrijfsprofessionals, of het nu thuis is of op kantoor. En

omdat het een Brother is kunt u bij alle functies vertrouwen op onovertroffen en efficiënte

prestaties.


