
DCP-J140W

Udostępnij swoje urządzenie 
DCP-J140W w sieci bezprzewodowej 
i korzystaj z funkcji drukowania, 
kopiowania i skanowania z dowolnego 
miejsca w domu lub biurze.

POŁĄCZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI 
DRUKU Z INNOWACYJNĄ 
TECHNOLOGIĄ POZWOLI 
ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ PRACY 
I OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ.

Kontakt:

Brother Polska Sp. z o.o.
Garażowa 7 02-651 Warszawa
Tel: +22 607 76 60 Fax: +22 607 76 63
Strona internetowa: www.brother.pl
Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd 
Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Dane ogólne

Kolorowa drukarka

Kolorowa kopiarka

Skaner kolorowy

Obsługa papieru

Technologia Atramentowa
Pojemność pamięci 32MB
Czas rozgrzewania 0 sekund
Interfejsy Hi Speed USB 2.0 / Sieć bezprzewodowa
Wyświetlacz Monochromatyczny 1-wierszowy wyświetlacz LCD
Sieć Sieć bezprzewodowa IEEE802.11b/g/n (Tryb infrastruktury/Tryb ad hoc)
Protokoły TCP/IP (IPv4)
Konfiguracja sieci Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
bezprzewodowej
Bezpieczeństwo sieci WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) 
bezprzewodowej

Szybkość druku (tryb szybki) Do 33 stron na minutę w trybie mono i 27 stron na minutę w kolorze
Szybkość druku (ISO/IEC 24734) 5 ipm w trybie mono i 5 ipm w kolorze
Rozdzielczość Do 6000 x 1200 (Pionowa x Pozioma)
Drukowanie bez obramowania Dostępne dla formatu A4, LTR, A6, Photo 10 x 15cm, Index Card, Postcard, Photo2L
Wzmocnienie kolorów Funkcja ulepszania obrazu Brother pozwala na dostosowanie wydruków kolorowych
Minimalny rozmiar kropli tuszu 1.5pl (w przypadku korzystania z papieru Brother BP71, patrz sekcja
 dotycząca materiałów eksploatacyjnych)

Szybkość kopiowania (tryb szybki) Do 22 stron na minutę w trybie mono i 20 stron na minutę w kolorze
Rozdzielczość Do 600 x 1,200dpi (kolor), 1,200 x 1,200dpi (mono)
Wielokrotne kopie Wykonuje do 99 kopii każdej strony
Funkcja od 25% do 400% co 1%
zmniejszania/powiększania
Wydruk N-na-1 Zmniejsza 2 lub 4 strony do rozmiaru jednego arkusza
Drukowanie plakatów Powiększa obraz, wykonując wydruk na 3x3 stronach formatu A4 (funkcja
 dostępna wyłącznie dla formatu A4 )

Wejście papieru Podajnik papieru na 100 arkuszy
Wyjście papieru 50 arkuszy
Wymiary nośników A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo 10 x 15cm, Index Card, Postcard, koperta
 oraz inne rozmiary
Typ nośnika Papier zwykły, do drukarek atramentowych, błyszczący, folie

Rozdzielczość Optyczna: Do 1,200 x 2,400dpi
 Interpolowana: Do 19,200 x 19,200dpi
Szybkość skanowania Od 3.37 s. w trybie mono i od 4.83 s. w kolorze (Format A4, 100 x 100dpi)
Skala szarości 8bit, 256 odcieni szarości
Głębia kolorów 30 bitowy skaner kolorowy pracujący w układzie wewnętrznego przetwarzania
Przycisk “Skanuj do” Umożliwia użytkownikowi skanowanie do poczty e-mail, obrazu lub pliku.
 Obsługiwane formaty: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Oprogramowanie

Materiały eksploatacyjne

Waga i wymiary

Inne dane

Dołączone oprogramowanie Brother MFL-Pro Suite
sterownika
Windows® Brother ControlCentre4
Macintosh® Brother ControlCentre2
Oprogramowanie Reallusion® Prosty i łatwy w obsłudze edytor fotografii umożliwiający precyzyjne
Face FiIter Studio dopracowanie zdjęć oraz wydruk doskonałych, profesjonalnie wyglądających  
 zdjęć z ramkami lub bez
Obsługiwane systemy operacyjne “Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (wersja 32 & 64
 bitowa) /XP Home Edition / Windows Server® 2003/ 2003 R2 (wersja 32&64
 bitowa)+/Windows Server® 2008/ 2008 R2+ /Mac OS X 10.5.8,10.6.x, 10.7.x.
 +System Windows Server® umożliwia 
 jedynie drukowanie przez sieć.”

Standardowe tusze Czarny: LC985BK - około 300** stron formatu A4
 Turkusowy/Karmazynowy/Żółty: LC985C/M/Y - około 260**stron formatu A4
Papier Brother BP71GLA: papier fotograficzny, błyszczący, A4 , pakowany po 20 arkuszy
 BP71GLP: papier fotograficzny, błyszczący, 10 X 15cm, pakowany po 20/50 arkuszy
 BP60MA: Papier matowy do drukarki atramentowej, A4, 
 pakowany po 25 arkuszy
 BP60PA: Papier do drukarki atramentowej, format A4,  
 pakowany po 250 arkuszy
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Z opakowaniem 465 (szer.) x 460 (gł.) x 225 (wys.) mm/9,3kg

Bez opakowania 390 (szer.) x 368 (gł.) x 150 (wys.) mm/6,8kg

Pobór mocy
Podczas pracy (maksymalnie) 17 W
Tryb uśpienia 1,5 W
Tryb gotowości 3,5 W
Wyłączone 0,45 W
Poziom hałasu 50dBA (Maksymalnie)

** Szacunkowa wydajność kartridża podana w oparciu o ISO/IEC 24711 

Urządzenie DCP-J140W daje możliwość drukowania, kopiowania i skanowania, a po podłączeniu go do sieci 
bezprzewodowej, może być używane przez większą liczbę użytkowników.

Dzięki dużej szybkości druku do 33 stron na minutę w trybie mono i do 27 stron na minutę w kolorze (5 ipm w trybie mono i 5 ipm 
w kolorze według normy ISO/IEC 24734) nie trzeba już długo czekać na swoje wydruki, a dzięki małemu rozmiarowi kropelki tuszu 
(1.5 pikolitra) i rozdzielczości druku do 6,000dpi profesjonalnej jakości dokumenty można tworzyć we własnym zakresie.

Urządzenie oferuje również płaski skaner, który umożliwia skanowanie oprawionych dokumentów lub dokumentów o nieregularnych 
kształtach, a aplikacja iPrlnt&Scan pozwala skanować dokumenty do wiadomości e-mail, pliku lub do urządzenia mobilnego.

We wszystkich atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych Brother zastosowano system oddzielnych pojemników z tuszem. 
Oznacza to, że nie trzeba wyrzucać całego trójkolorowego kartridża - wystarczy wymienić jedynie zużyty kolor. W ten sposób 
ograniczasz ilość odpadów, przyczyniasz się do ochrony środowiska i oszczędzasz pieniądze.

Urządzenie DCP-J140W spełnia normy ekologiczne ENERGY STAR oraz niemieckiego znaku Blue Angel, zapewniając niskie zużycie 
energii, niski poziom hałasu oraz wykonanie z materiałów nadających się do recyklingu.

DCP-J140W Dane techniczne

SCANCOPYPRINTDRUK KOPIA SKAN



iPrint&Scan 
Drukuj bezpośrednio 
z lub skanuj bezpośrednio 
do swojego urządzenia z 
systemem Apple®, Android™ 
lub Windows® Phone 7 
przy użyciu aplikacji Brother 
IPrint&Scan.

Skanowanie
Skanuj oprawione dokumenty 
lub dokumenty o nieregularnych 
kształtach przy użyciu płaskiego 
skanera.

Praca w sieci
Podłącz i udostępnij swoje 
urządzenie w istniejącej sieci 
bezprzewodowej.

Drukowanie
Korzystaj z dużej szybkości 
druku do 33 stron na minutę 
w trybie mono lub do 27 
stron na minutę w kolorze. 
(5 ipm w trybie mono i 5 ipm 
w kolorze wg. normy ISO/
IEC 24734).

Przyjazne dla 
środowiska
Urządzenie spełnia normy 
ekologiczne ENERGY STAR 
oraz niemieckiego certyfikatu 
Blue Angel.

Stylowa i kompaktowa obudowa urządzenia DCP-J140W mieści w sobie funkcje drukowania, 
skanowania i kopiowania:

DCP-J140W

DCP-J140W

TO KOMPAKTOWE, BEZPRZEWODOWE, 
WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE 

UMOŻLIWIA DRUKOWANIE 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA W BIURZE, 

OFERUJĄC WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ.


