
KONTAKT:

DCP-6690CW

Specyfi kacja techniczna

Profesjonalna wielofunkcyjna kolorowa drukarka atramentowa A3 z ekranem dotykowym LCD  i możliwością pracy
w sieci przewodowej/bezprzewodowej

Jeszcze więcej możliwości dzięki zastosowaniu nowej wielofunkcyjnej 
drukarki atramentowej Brother.  Drukarka DCP-6690CW umożliwia 
drukowanie, kopiowanie i skanowanie do formatu A3 stając się 
nieodzownym członkiem zespołu.
Zapewniając wysoką jakość pracy pod postacią jednego dyskretnego wielofunkcyjnego urządzenia 
A3, kompaktowa drukarka DCP-6690CW oferuje użytkownikom jeszcze więcej możliwości i 
niepowtarzalną elastyczność, tak charakterystyczną dla najnowszej generacji atramentowych 
urządzeń wielofunkcyjnych Brother.
Duży 4.2-calowy dotykowy ekran LCD jeszcze bardziej ułatwia obsługę DCP-6690CW. Wystarczy 
jedno dotknięcie ekranu, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji urządzenia takich jak: przeglądanie 
pojedynczych zdjęć lub pokaz slajdów, a nawet edytowanie zdjęć bez potrzeby korzystania z 
komputera. Ponadto, oprogramowanie Brother Control Centre ułatwia zarządzanie zadaniami 
drukowania i skanowania z poziomu komputera.

Sieć bezprzewodowa jest w każdej chwili dostępna i niezwykle prosta do zainstalowania, przez co 
użytkownik może z łatwością podłączyć się do sieci bez potrzeby używania nieporęcznych kabli, choć 
opcja połączenia przewodowego jest również dostępna. 
Dzięki dwóm oddzielnym kasetom na papier o pojemności do 400 arkuszy nie trzeba już zmieniać 
wsadu papieru za każdym razem, gdy użytkownik drukuje na papierze innego formatu. Automatyczny 
podajnik dokumentów na 50 arkuszy ułatwia i znacząco przyspiesza proces kopiowania dokumentów 
wielostronicowych.
Ponadto, zakup jednego urządzenia zamiast trzech  oraz zastosowanie oddzielnych wysokowydajnych 
kartridży, ogranicza koszt wykonania jednej strony dokumentu i co za tym idzie pozwala oszczędzić 
pieniądze. DCP-6690 CW spełnia surowe wymogi niemieckiej normy ochrony środowiska (znak „Blue 
Angel“) i jest zgodna z uznanymi na świecie normami środowiskowymi ENERGY STAR® co oznacza, 
że ta wielofunkcyjna drukarka A3 w minimalnym stopniu wpływa na środowisko naturalne i jest 
idealnym rozwiązaniem dla każdej fi rmy.

Ogólne dane techniczne

Drukarka kolorowa

Kopiarka kolorowa

Skaner kolorowy

Technologia Drukarka atramentowa
64MB

 USB 2.0 (Hi Speed) / USB Direct / Pictbridge / Karty pamięci
Ethernet 10/100 Base-TX, bezprzewodowa sieć  LAN IEEE802.11b/g (tryb 
Infrastructure/tryb Adhoc)
TCP/IP (IPv4  &  IPv6)
Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch 
Secure System™ (AOSS)
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK, (TKIP & AES), LEAP

Szerokoekranowy kolorowy wyświetlacz LCD o rozmiarze 4.2 cala

Do 6,000 x 1,200 (pionowa x pozioma)
Dostępne na formacie A3, A4, LTR, A6, Photo 4 x 6“, Index Card, Postcard
Funkcja poprawy kolorów Brother Image pozwala na dostosowanie jakości kolorów 
do indywidualnych potrzeb
1.5pl (na papierze Brother BP71, patrz: Materiały eksploatacyjne)
Bezpośredni wydruk zdjęć z nośnika USB Flash memory Drive/ kart pamięci (patrz: 
Bezpośredni wydruk zdjęć)

od 25% do  400% co 1% 

Do 23 str./min. (mono) i 20 str./min. (kolor)
Do 1,200 x 1,200 dpi (kolor), 1,200 x 1,200 dpi (mono)
do 99 kopii z jednego oryginału

Zmniejsza 2 lub 4 strony do rozmiaru jednego arkusza
Powiększa obraz wykonując wydruk na 3 x 3 stronach formatu A4 (funkcja 
dostępna wyłącznie dla formatu A4)

Interpolowana: do 19,200 x 19,200 dpi
Optyczna: do 1,200 x 2,400 dpi

Od 4 sekund w trybie mono i od 6 sekund w trybie kolor (format A4, 100 x 100dpi)
256 odcieni szarości
36-bitowy skaner kolorowy pracujący w układzie wewnętrznego przetwarzania
Umożliwia użytkownikowi skanowanie do poczty e-mail, OCR, obrazu, pliku, karty 
pamięci lub nośnika pamięci USB 
Obsługuje następujące formaty: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash Memory 
Drive obsługuje format PDF mono i kolor, JPEG, TIFF).

Brother Polska Sp. z o.o.
ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa
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Wszystkie specyfi kacje aktualne w chwili złożenia materiałów do druku. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd.
Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich fi rm.

Pojemność pamięci

Interfejs
Sieć

Protokoły
Instalacja bezprzewodowa

Tryb zabezpieczeń Wireless 
Security
Wyświetlacz

Szybkość Do 35 str./min. (mono) i 28 str./min. (kolor)
Rozdzielczość 
Drukowanie bez marginesów
Funkcja poprawy kolorów

Minimalna wielkość kropli 
tuszu
Bezpośredni wydruk zdjęć

Szybkość
Rozdzielczość 
Wydruk wielu kopii (tryb Multi 
Copy)
Współczynnik powiększenia/
pomniejszenia
Wydruk N-na-1
Wydruk plakatu

Rozdzielczość 

Szybkość skanowania
Skala szarości
Głębia kolorów
Klucz skanowania

Zarządzanie papierem

Podajnik standardowy na 150 arkuszy papieru
Dolny podajnik na 250 arkuszy papieru
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy

50 arkuszy

A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6“, Index Card, Postcard, Envelope oraz 
inne dodatkowe formaty

Papier zwykły, do drukarek atramentowych, błyszczący, folie

Podajnik papieru

Odbiornik papieru

Zarządzanie papierem

Rodzaje nośników

Bezpośredni wydruk zdjęć

Oprogramowanie

Materiały eksploatacyjne

Wagi i wymiary

Inne dane

Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: TAK, jeżeli brak użyj funkcji MG)
Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD z adapterem)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB
xD Picture Card: 16-512MB
xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB

Skanowanie do karty pamięci: JPEG, PDF (kolor), TIFF, PDF (mono)

Windows Vista® / Windows® XP Professional (wersja 32- i 64-bitowa ) / XP Home 
Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 lub nowszy / Linux

Turkusowy / Karmazynowy / Żółty: LC1100C/M/Y - wydajność: ok. 325* 
stron formatu A4 

Turkusowy / Karmazynowy / Żółty: LC1100HY - C/M/Y - wydajność: ok. 750* 
stron formatu A4

Bezpośredni wydruk z aparatu cyfrowego obsługującego standard PictBridge
Bezpośredni wydruk z nośnika pamięci USB 
Karta Compact Flash: 4MB-8GB (tylko Type1, Type2 i Microdrive nie są 
kompatybilne)
Karta Memory Stick: 16MB-128MB (Duo z adapterem)

Zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu dowolnej z wymienionych powyżej 
kart pamięci
Zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu dowolnej z wymienionych powyżej kart 
pamięci za pośrednictwem sieci

Wydruk zdjęć: JPEG

Brother MFL-Pro Suite

Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE z  programem OCR
Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Prosty i łatwy w obsłudze edytor fotografi i umożliwiający precyzyjne dopracowanie 
zdjęć oraz wydruk doskonałych, profesjonalnie wyglądających zdjęć z ramkami 
lub bez.

Czarny: LC1100BK - wydajność: ok. 450* stron formatu A4

Czarny: LC1100HY-BK - wydajność: ok. 900* stron formatu A4

BP71GA3:błyszczący papier fotografi czny, format A3, 20 arkuszy
BP71GLA: błyszczący papier fotografi czny, format A4, 20 arkuszy
BP71GLP: błyszczący papier fotografi czny, format 4x6“, 20 / 50 arkuszy
BP60MA3: papier matowy do drukarki atramentowej, format A3, 25 arkuszy
BP60PA3: papier do drukarki atramentowej, format A3, 250 arkuszy

W trybie Standby - 6 W
Tryb oszczędzania energii - 4,5 W

656(S) x 597(G) x 460(W) mm / 22.1 kg
540(S) x 488(G) x 323(W) mm / 15.6 kg

Podczas eksploatacji - 29 W

50dBA (Maksymalnie)

* Szacunkowa wydajność kartridża podana w oparciu o ISO/IEC 19752. 
(dla formatu Letter/A4)

PictBridge
USB Direct Interface
PhotoCapture Centre

(obsługiwane karty pamięci)

Czytnik kart pamięci

Sieciowa karta pamięci

Format obrazu

Oprogramowanie 
sterowników w zestawie 
Windows®
Macintosh®
Oprogramowanie Reallusion 
FaceFilter Studio

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Standardowe tusze

Wysokowydajne tusze

Papier fi rmowy Brother

Z  opakowaniem
Bez opakowania

Pobór mocy

Poziom hałasu
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DCP-6690CW
Profesjonalna wielofunkcyjna 

kolorowa drukarka atramentowa 
A3 z ekranem dotykowym LCD 

i możliwością pracy w sieci 
przewodowej i bezprzewodowej

Więcej możliwości dzięki funkcjom 
drukowania, kopiowania, 
skanowania w formacie A3, 
bezprzewodowej i przewodowej 
łączności sieciowej, elastycznego 
zarządzania papierem
i zastosowaniu 4.2-calowego 
wyświetlacza LCD. To idealne 
rozwiązanie dla fi rm.

Funkcja szybkiego drukowania: do 35 
stron (mono) i 28 stron ( kolor)
Wszechstronne możliwości drukowania, 
kopiowania i skanowania do formatu A3

Bezpieczna i łatwa w użytkowaniu sieć 
przewodowa i bezprzewodowa
Wysoka jakość wydruków w 
rozdzielczości 6000 dpi z minimalną 
wielkością kropli tuszu 1,5 pl przy użyciu 
papieru i tuszy Innobella fi rmy Brother 
4,2-calowy dotykowy wyświetlacz LCD
o podwyższonej użyteczności

Jeszcze niższe koszty wykonania 
kopii dzięki zastosowaniu nowych 
wysokowydajnych pojemników z tuszem 
Innobella

Elastyczne zarządzanie papierem dzięki 
zastosowaniu kaset na papier
o pojemności 400 arkuszy; dwa oddzielne 
podajniki umożliwiają swobodne 
przełączanie formatu między A3 i A4 
podczas drukowania 
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   • 

DRUK
A3

SKANER
A3

MEDIA CARD
CENTRE

KOPIARKA
A3



DCP-6690CW

Szeroki, dotykowy ekran LCD ułatwia 
użytkowanie drukarki.

Kompaktowe i niewielkie 
urządzenie DCP-6690CW 
dokona prawdziwej rewolucji 
w Twoim biurze podnosząc 
jakość pracy dzięki 
wprowadzeniu profesjonalnych 
funkcji takich, jak drukowanie 
bez ramek i marginesów
w formacie A3.



Zrób dobre wrażenie dzięki wykorzystaniu 
możliwości kolorowego wydruku do formatu A3

Automatyczny podajnik dokumentów - idealne 
narzędzie do kopiowania lub skanowania 

dokumentów wielostronicowych.

Szybkość i wszechstronność użytkowania
Dzięki opracowaniu kompaktowej wielofunkcyjnej drukarki 
atramentowej Brother kontynuuje swą misję wprowadzania 
na rynek innowacyjnego sprzętu biurowego. Drukowanie, 
kopiowanie i skanowanie do formatu A3 jest możliwe przy 
użyciu tylko jednego kompaktowego, stylowego i szybkiego 
urządzenia zamiast trzech oddzielnych. Do użytkowania 
urządzenia niezbędny jest tylko jeden zestaw materiałów 
eksploatacyjnych, co w znacznym stopniu decyduje
o bezkonkurencyjnej ekonomiczności drukarki DCP-6690CW. 

Profesjonalna jakość druku
Wielkość kropli tuszu Brother to zaledwie 1.5 pikolitra (pl) przy 
rozdzielczości aż 6000 punktów na cal (dpi). Oznacza to, że 
użytkownik otrzymuje obrazy o wysokiej jakości aż do formatu 
A3 bez ramek i marginesów, używając zaledwie czterech,
a nie sześciu lub więcej pojemników z tuszem.

Prostota obsługi
Korzystanie z wielofunkcyjnej drukarki Brother DCP-6690CW 
nigdy nie było tak proste. Użytkownik ma dostęp do wielu 
funkcji urządzenia za jednym dotknięciem ekranu LCD o 
szerokości 4.2 cala. Niezależnie od tego czy priorytetem jest 
podgląd fotografi i, usunięcie efektu czerwonych oczu bądź 
dostęp do różnych opcji skanera, jak skanowanie do USB lub  
poczty e-mail - drukarka Brother jest urządzeniem idealnym.

Praca w środowisku sieciowym
Dzięki wbudowanej sieci przewodowej i bezprzewodowej 
z urządzenia DCP-6690CW mogą korzystać wszyscy 
pracownicy biura. Zastosowanie oprogramowania Secure 
Easy Setup (SES) jest gwarancją, że instalacja i bezpieczne 
użytkowanie urządzenia będą dziecinnie proste.

Elastyczne zarządzanie papierem
Zastosowany system umożliwia obsługę 400 arkuszy papieru, 
eliminując tym samym konieczność wielokrotnej zmiany wsadu 
papieru podczas drukowania na formatach A3 i A4.  DCP-6690CW  
posiada automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, 
co pozwala na kopiowanie wielostronicowych dokumentów za jednym 
dotknięciem przycisku.

Najlepszy stosunek wartości do ceny
Urządzenie DCP-6690CW wyposażone jest w wysokowydajne 
kartridże Innobella pozwalające zminimalizować koszt wydrukowania 
jednej strony dokumentu do niezbędnego minimum. Użycie 
materiałów eksploatacyjnych Brother umożliwia wydruk do 900 stron 
czarno-białych i 750 stron w kolorze, co jest wynikiem dwukrotnie 
lepszym w porównaniu ze standardowymi kartridżami.

Urządzenia przyjazne środowisku
Nowa generacja wielofunkcyjnych drukarek atramentowych Brother 
charakteryzuje się niskim poziomem zużycia energii oraz minimalnym 
poziomem hałasu zgodnym z wymogami normy ENERGY STAR® i 
niemieckich norm środowiskowych (znak „Blue Angel“). Dzięki temu 
użytkownicy mają gwarancję, że urządzenia wielofunkcyjne Brother 
są produktami przyjaznymi dla środowiska i zostały zaprojektowane
z myślą o jego ochronie.
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dpi

A3

A4

DRUK
A3

SKANER
A3

MEDIA CARD
CENTRE

KOPIARKA
A3


