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כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל.ISO/IEC 19752-
וכפופים לשינויים .השם Brother
חישוב עם נייר במשקל  80ק”ג/מ”ר.
www.brother.eu
רשת אלחוטית
פקס
סריקה
צילום
סימן מסחר רשום של חברת
הינו
הדפסה® Macבלבד.
® Windowsו-
.Brother Industries Ltd
® Windowsבלבד.
הורדה אופציונלית.
שמות מוצרי המותג הינם סימנים
ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי .Brother
מסחריים רשומים או סימני מסחר
לאורך חיים מרבי של המדפסת ,מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.
של בעליהם.
עבור אפשרות זו דרושה תוכנת .Brother Software
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מדפסת לייזר מונוכרום
קומפקטית  4ב1-
מדפסת  MFC-L2710DWהיא המדפסת
האידאלית למשרדים קטנים ולבתים פעילים.
המדפסת פשוטה לשימוש ולהתקנה ,ומספקת
הדפסה איכותית בשילוב עם קישוריות קווית
ואלחוטית מובנית להדפסה ממכשירים ניידים
וטבלטים.

MFC-L2710DW

תכונות עיקריות:

•הדפסה במהירות של עד  30עמודים לדקה
•הדפסה ,סריקה וצילום דו-צדדיים אוטומטיים
•קלט של  250דפי נייר
•מזין מסמכים אוטומטים עבור  50דפים
•קישוריות אלחוטית וקווית מובנית
•מחסנית טונר של עד  700עמודים*
•זיכרון בנפח  64מגה-בייט
ביצועים לעסקים של העתיד
מדפסת  ,MFC-2710DWממשיכת דרכה של זוכת פרס ',BLI Pick Award, 'MFC-L2700DW
מיועדת להתקנה והכנה לשימוש בתוך דקות .המדפסת קומפקטית וידידותית לשולחן העבודה.
אתה תיהנה ממהירויות הדפסה של עד  30עמודים בדקה ,וממזין מסמכים אוטומטי גדול של  50דפים,
לצורך צילום וסריקה של עמודים מרובים .תוכל לשתף מסמכים בקלות ע"י סריקתם ושליחתם ישירות
באמצעות הדואר האלקטרוני ,או לשמור אותם ב SharePoint-וביעדים אחרים..

תמורה מרבית לכספך
מדפסת  MFC-L2710DWמגיעה עם מגוון תכונות לחיסכון בעלויות ,לרבות הדפסה דו-צדדית
אוטומטית ומחסניות טונר בעלות תפוקה גבוהה המפחיתות את עלותה של כל הדפסה.

שקט ללא פשרות
הדפסה שקטה ללא התפשרות על מהירות או איכות ,הפועלת ברמת הדציבלים הנמוכה ביותר מסוגה
(פחות מ 50-דציבל) .כל הדגמים בסדרה נועדו לשבת בשקט על שולחן העבודה ולהדפיס בדממה
ובמהירות המרבית ,בעודך עובד ללא הפרעה.

מתוכננת לחיים ארוכים
המדפסת בנויה לביצועים במשך זמן רב .מדפסת  MFC-L2710DWתוכננה עבורך מהחומרים
העמידים והקשוחים ביותר ונתמכת ע”י שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ,ומעניקה לך את השקט
הנפשי שבידיעה שהמדפסת שלך תמשיך לעבוד.ד.

* ערך תפוקה משוערך מוצהר לפי תקן ISO/IEC 19752
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כללי

הדפסה

טכנולוגיה
מדפסת לייזר אלקטרופוטוגרפית

מעבד
 600מגה-הרץ

רשת אלחוטית
IEEE 802.11b/g/n

סיווג לייזר
מוצר לייזר מסוג )Class 1( 1
()IEC60825 -1:2014

זיכרון
 64מגה-בייט

לוח בקרה
תצוגת  LCD 2שורות,
 16תווים

מהירות הדפסה סטנדרטית
()A4
עד  30עמודים בדקה
מהירות הדפסה דו-צדדית
()A4
עד  15צדדים בדקה
( 7.5דפים בדקה)

ממשק רשת קווית
10Base-T/100Base-TX

ממשק מקומי
Hi-Speed USB 2.0

הדפסה דו-צדדית אוטומטית
הדפסה בשני צדי הדף
( FPOTזמן להדפסה ראשונה)
פחות מ 8.5-שניות ממצב מוכן
זמן חימום
פחות מ 9-שניות ממצב שינה
שפות ההדפסה
GDI

רזולוציה
עד 1200x1200 dpi
מצב שקט
מצב עבודה המפחית את רעש
המדפסת ע”י הפחתת מהירות
ההדפסה ל 13-עמודים בדקה

פונקציות המדפסת

הדפסת ( N-upמספר
עמודים בגיליון גיליון אחד)
צמצום  16 ,9 ,4 ,2או 25
עמודי  A4לעמוד  A4אחד בלבד
(עד  9 ,6 ,4 ,2או  16עמודים
ב)Mac-
3

הדפסת כרזות
הגדל דף  A4אחד לגודל כרזה
באמצעות  16 ,9 ,4או  25דפי A4

הדפסה דו-צדדית ידנית
הדפסה דו-צדדית ידנית (מומלצת
למצעי הדפסה שאינם נתמכים
להדפסה דו-צדדית אוטומטית)

הדפסת סימן מים
סמן את המסמכים שלך במלל
מוגדר מראש ,או במסרים
המוגדרים ע”י המשתמש

הדפסת חוברת
הדפס מסמכים בפורמט חוברת
 ,A5בעזרת הדפסה דו-צדדית
אוטומטית או ידנית

®Windows
Windows® 10
)מהדורות  32ו 64-סיביות(
Windows® 8
)מהדורות  32ו 64-סיביות(
Windows® 7
)מהדורות  32ו 64-סיביות(
Windows® Server 2016
*)מהדורות  32ו 64-סיביות(
Windows® Server 2012,
*2012R2 & 2008R2
Windows® Server 2008
*)מהדורות  32ו 64-סיביות(

Macintosh5
 macOSגרסה  10.8.xומעלה

4

4

מנהלי התקני
המדפסת
(דרייברים)
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הדפסת סימני זיהוי
הוסף סימני זיהוי למסמכים שאתה
מדפיס (תאריך ושעה ,הודעה
מותאמת אישית קצרה או שם
המשתמש של המחשב האישי)
4

4

4

פרופילי הדפסה
שמור את הגדרות מנהל ההתקן
המועדפות שלך כדי לאחזר אותן
בקלות
3

הדפסת טקסט בשחור
פונקציה זו ממירה את כל הטקסט
שבמסמכים שלך לצבע שחור בעת
ההדפסה
4

ארכיון הדפסות
פונקציה לשמירת עותק פחם ()CC
של כל המסמכים המודפסים כקובץ
FDP
4

Linux5
CUPS, LPD/LPRng
(מהדורות  32ו 64-סיביות)

* Windows® Serverתומך בהדפסת רשת בלבד

ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל.ISO/IEC 19752-
חישוב עם נייר במשקל  80ק”ג/מ”ר.
® Windowsו Mac®-בלבד.
® Windowsבלבד.
הורדה אופציונלית.
ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי .Brother
לאורך חיים מרבי של המדפסת ,מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.
עבור אפשרות זו דרושה תוכנת .Brother Software
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כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים .השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
.Brother Industries Ltd
שמות מוצרי המותג הינם סימנים
מסחריים רשומים או סימני מסחר
של בעליהם.

טיפול בנייר
סטנדרטי

2
קלט נייר
מגש סטנדרטי  250 -דפים
חריץ הזנה ידני  -דף אחד

מזין מסמכים אוטומטי ()ADF
 50דפים

2
תפוקת נייר
פנים כלפי מטה  120 -דפים
פנים כלפי מעלה
(מסלול נייר ישר)  -דף אחד

מפרט מצעי
ההדפסה

סוגי ומשקלי מצעי ההדפסה
סטנדרטי
נייר רגיל וממוחזר
(בין  60-163ג’/מ”ר)
חריץ הזנה ידני
נייר רגיל ,ממוחזר ,בונד ,תוויות,
מעטפות( ,בין  60-230ג’/מ”ר)
הדפסה דו-צדדית
נייר רגיל וממוחזר
(בין  60-105ג’/מ”ר)

הדפסת מעטפות ותוויות
כן ,מחריץ ההזנה הידנית:
תמיכה במעטפה/גיליון יחיד

גדלי המצע
מגש סטנדרטי
( A4, Letter, A5, A5לאורך),
A6, Executive
חריץ הזנה ידני
רוחב 76.2 :מ”מ עד  215.9מ”מ X
אורך 127 :מ”מ עד  355.6מ”מ
הדפסה דו-צדדית
A4

הדפסה וסריקה
ממכשיר הטלפון
או מהדפדפן

Brother iPrint&Scan
(מכשירי )Android
הדפס מ ,-סרוק אל ,שלח פקסים,
צפייה מקדימה בפקסים שהתקבלו,
צפייה מקדימה בעותקי מסמכים
ובדיקת סטטוס המכונה ממכשיר
הAndroid-

Brother iPrint&Scan
(מכשירי )Windows Phone
הדפס מ -וסרוק אל מכשיר טלפון
חכם הפועל על מערכת ההפעלה
Windows® Phone

AirPrint
הדפס וסריקה של רוב סוגי הקבצים
הנפוצים מכל יישומון המאפשר
שימוש בApple AirPrint-

Brother iPrint&Scan
(מכשירי )iPhone/iPad/iPod
הדפס מ ,-סרוק אל ,שלח פקסים,
צפייה מקדימה בפקסים שהתקבלו,
צפייה מקדימה בעותקי מסמכים
ובדיקת סטטוס המכונה ממכשיר
הiPad/iPhone/iPod Touch-

צילום מסמכים

מהירות )A4( -
עד 30cpm
(עותקים בדקה)
FCOT
(זמן להוצאת עותק ראשון)
פחות מ 10-שניות ממצב מוכן
רזולוציה
עד 600x600 dpi
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Brother Print&Scan
()Windows 8, 10, RT
הדפס מ -וסרוק אל מכשיר כף יד
עם Windows® 8, Windows 10
או Windows RT
Google Cloud Print 2.0
הדפס סוגי קבצים נפוצים
מכל יישומון המאפשר שימוש
בGoogle Cloud Print-

Brother Print Service Plugin
הדפס ממכשירי אנדרואיד
ללא יישומון ייעודי
Mopria
הדפס קבצים מסוגים נפוצים
ממכשירי אנדרואיד המאפשרים
שימוש בMopria-

הדפסת עותקים מרובים/
ערימה/סידור
הדפסת כמות של עד  99עותקים
של כל עמוד/ערימה או סידור

צילום ת.ז  2ב1-
מאפשר למשתמש להעתיק את
שני הצדדים של תעודת הזהות
על דף  A4יחיד

יחס הגדלה/הקטנה
הגדל או הקטן את המסמכים,
מ 25%-עד ל ,400%-בצעדים
של 1%

גווני אפור
 256גווני אפור ( 8סיביות)

צילום  Nב1-
מאפשר למשתמש לדחוס 2
או  4עמודים לדף  A4יחיד

ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל.ISO/IEC 19752-
חישוב עם נייר במשקל  80ק”ג/מ”ר.
® Windowsו Mac®-בלבד.
® Windowsבלבד.
הורדה אופציונלית.
ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי .Brother
לאורך חיים מרבי של המדפסת ,מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.
עבור אפשרות זו דרושה תוכנת .Brother Software
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צילום קבלות
הפקת עותקים ברורים של קבלות

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים .השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
.Brother Industries Ltd
שמות מוצרי המותג הינם סימנים
מסחריים רשומים או סימני מסחר
של בעליהם.

סריקה

רזולוציית אינטרפולציה
בסריקה
עד 19,200x19,200 dpi

סוג הסורק
( CISחיישן תמונה במגע)
סריקת צבע ומונוכרום
כן

עומק צבעים
 16,777,216גוונים ( 24סיביות)

מהירות סריקת מונוכרום
( 23.6ipmתמונות בדקה)

גווני אפור
 256גווני אפור ( 8סיביות)

מהירות סריקה צבעונית
( 7.5ipmתמונות בדקה)

פונקציות סטנדרטיות
סריקה לדוא”ל ,זיהוי תווים
בתמונה ( ,)OCRתמונה,
קובץ.
7

רזולוציית סריקה מADF-
עד 600x600 dpi
רזולוציית סריקה מזכוכית הסורק
עד 1200x1200 dpi

מנהל התקן הסורק

®Windows
TWAIN & WIA
Windows® 10
(מהדורות  32ו 64-סיביות)
Windows® 8.1
(מהדורות  32ו 64-סיביות)
Windows® 8
(מהדורות  32ו 64-סיביות)

כלים לניהול צי

התקנה ללא השגחה
אפשרות לפריסה והתאמה
מרכזית של מנהלי ההתקנים
והתוכנות שלנו

פתרונות
PrintSmart
(אופציונלי)

בקרת עלויות PrintSmart
ניטור עלויות ההדפסה ובקרה
עליהן עבור כל מכשירי Brother
או צד שלישי

למידע נוסף על פתרונות
 ,PrintSmartבקרו באתר:
www.brother.eu

ספר כתובות

חיוג מהיר
 200זכרונות לכתובות דוא”ל
ומספרי פקס

חיוג קבוצתי
ניתן לאחסן שילוב של
עד  20קבוצות לשידור
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4

פונקציות הסריקה
הסרת הרקע ,דילוג על עמוד ריק,4
סריקת ת.ז ,4סריקת  2בPDF ,4 1-
מפוצל
סריקה לSharePoint4&7-
סריקת מסמכים ישירות
לSharePoint-
סריקה לשירותי ®Windows
Web Services
סריקה ישירות לWindows®-
(ממהדורה  7ואילך) ללא צורך
בהתקנת מנהל התקן לסורק

Macintosh5
TWAIN & AirPrint
 macOSגרסה  10.8 .xומעלה
Linux5
( SANEמהדורות  32ו 64-סיביות)

אשף התקנה MSI
אשפי התקנה הניתנים להפצה
באמצעות ®Active Directory

שרת  Webמוטבע
תוכנה מבוססת  Webלניהול
הדפסה המוטבעת במכשיר

BRAdmin Light4&5
 LAN/WANתוכנת ניהול רשתות

אשף פריסת מנהל התקנים
4
(דרייבר)
צור מנהלי התקני מדפסות
בקלות לצורך פריסה חלקה
ופשוטה על גבי הרשת שלך

4

ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל.ISO/IEC 19752-
חישוב עם נייר במשקל  80ק”ג/מ”ר.
® Windowsו Mac®-בלבד.
® Windowsבלבד.
הורדה אופציונלית.
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כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים .השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
.Brother Industries Ltd
שמות מוצרי המותג הינם סימנים
מסחריים רשומים או סימני מסחר
של בעליהם.

רשת ואבטחה

חיבור רשת קווי
חיבור Ethernet 10Base-
 T/100Base-TXמובנה
פרוטוקולי רשת
)-IPv6ו TCP/IP (IPv4
אבטחת חיבור הרשת הקווי
SMTP-AUTH, SNMP v3,
)SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP
רשת אלחוטית
IEE 802.11b/g/n
)מצב תשתית  /מצב אד-הוק(

מחסנית טונר
1
 700עמודים

תוף ()DR-2400
כ 12,000-עמודים

טונר תפוקה סטנדרטית
 1,200עמודים)TN-2410( 1

תכולת האריזה
מחסנית טונר ,תוף ,כבל
אספקת מתח ,תוכנת מנהל התקן
ל ,Windows®-מדריך להתקנה
מהירה (כבל ההתממשקות למחשב
האישי אינו כלול)

ממדים ומשקל

עם אריזת הקרטון
(גובה  Xעומק  Xרוחב)
 410 x 398.5 x 318.5מ”מ-
 11.8ק”ג

ללא האריזה
(גובה  Xעומק  Xרוחב)
 580 X 517 X 434מ”מ-
 14.7ק”ג

מחזורי פעילות

נפח חודשי מומלץ
נפח הדפסה של עד
 2,000עמודים בחודש

נפח חודשי מרבי
נפח הדפסה של עד
 15,000דפים בחודש

2
3
4
5
6

7

סינון כתובות IP
קבע מגבלות על משתמשי
הרשת שיכולים לגשת למכשיר
דרך הרשת ( IPv4בלבד)

תמיכה בהתקנה אלחוטית
תמיכה בפונקציית
)Wi-Fi Protected Setup (WPS

טונר תפוקה מוגברת
 3,000עמודים)TN-2420( 1

1

קבלת דוחות בדוא”ל
קבלת דוחות שימוש על בסיס
קבוע בדואר האלקטרוני

IPv6
 NDP, RA, DNS resolver,נעילת הגדרות
 mDNS, LLMNR responder,נעילת הגישה ללוח הבקרה
 LPR/LPD, Custom Raw Port/של המכשיר לצרכי אבטחה
Port9100, IPP/IPPS, SMTP
Client, FTP Server, SNMPv1/
v2c/v3, HTTP/ HTTPS server,
TFTP client and server,
ICMPv6, SNTP Client, Web
)Services (Print

יישומונים אלחוטיים
זיווג אנכי ()Vertical Pairing

ציוד מתכלה

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA (Auto IP), WINS/
NetBIOS name resolution,
DNS Resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
SMTP Client, IPP/IPPS, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS server, TFTP
client and server, ICMP, Web
Services (Print), SNTP Client

התראות דוא”ל
ניתן להגדיר שליחת התראות
דוא”ל ע”י המכשיר כאשר הוא
דורש תחזוקה ,כגון כאשר אוזל
הטונר או שיש להחליפו

ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל.ISO/IEC 19752-
חישוב עם נייר במשקל  80ק”ג/מ”ר.
® Windowsו Mac®-בלבד.
® Windowsבלבד.
הורדה אופציונלית.
ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי .Brother
לאורך חיים מרבי של המדפסת ,מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.
עבור אפשרות זו דרושה תוכנת .Brother Software
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תדירות החלפת חומרי המילוי
תלויה במורכבות ההדפסות,
שיעור הכיסוי ,גודל הנייר ,מספר
העמודים בכל עבודה וסוג מצע
ההדפסה.

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים .השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
.Brother Industries Ltd
שמות מוצרי המותג הינם סימנים
מסחריים רשומים או סימני מסחר
של בעליהם.

סביבה

צריכת חשמל
הדפסה 440W -
( 260Wבמצב שקט),
מצב מוכן ,42W -
מצב שינה 6.2W -
מצב שינה עמוקה ,0.6W -
כבוי 0.03W -
ערך TEC
 1.232קוט”ש/שבוע

חיסכון בחשמל
מצב זה מאפשר למדפסת
לצרוך כמות אנרגיה מופחתת
כאשר אינה בשימוש
חיסכון בטונר
מצב זה מפחית את השימוש
בטונר ומסייע בהפחתת עלות
הבעלות הכוללת של המדפסת

מודם פקס
)33,600 bps (Super G3

ניגודיות
אוטומטי  /בהיר  /כהה

שליחת פקס דרך המחשב האישי
שליחת פקסים ישירות מן המחשב
האישי שלך

הפעלה מרוחקת עם תכונות
מיוחדות
העברת שיחת פקס שנענתה
בשלוחה אחרת למכונת הפקס

קבלת פקס דרך המחשב האישי
קבלת פקסים ישירות למחשב
האישי שלך

טיימר מושהה
עד 50

חיוג חוזר אוטומטי
חיוג חוזר אוטומטי כאשר קו
המקבל תפוס

סריקה מהירה
כ 2.5-שניות לעמוד A4
ברזולוציה סטנדרטית

אינדקס טלפונים
רישום אלקטרוני בסדר אלפביתי
של החיוגים המהירים השמורים
ומספרי הקבוצות

קבלת פקס ללא נייר
עד  500עמודים (גיליון בדיקה
 ,ITU-Tרזולוציה סטנדרטית,
)JBIG

חיוג בשרשרת
תכונה זו מאפשרת למשתמש
לאחסן חלקים לצורך חיוג רצפים
ארוכים במיקומי חיוג מהיר שונים

גישה כפולה
שליחת אותה הודעת פקס
לעד  250מיקומים (50
מיקום בהכנסה ידנית)

גילוי צלצול מובחן
(בריטניה ודנמרק בלבד)
שירות חיצוני המאפשר לשני
מספרי טלפון או יותר המשותפים
בקו קבוע ומשתמשים בצלצולים
(רינגטונים) שונים

שידור
קבלת דוחות שימוש בדוא”ל
על בסיס קבוע

עוצמת שמע הרמקול/הצלצול
 3רמות וכיבוי
מעבר בין פקס לטלפון
זיהוי אוטומטי של טלפון או פקס
שמתקבל

צמצום אוטומטי
בקבלת מסמך בן עמוד אחד
שהוא ארוך יותר מדף A4
( 297מ”מ) ,מכונת הפקס
תצמצם את ההודעה באופן
אוטומטי לדף  A4אחד

שידור עדין ביותר ()Super Fine
תכונה זו מאפשרת שידור איכותי
של דפוס קטן מאוד ואיורים קוויים
1
2
3
4
5
6

7

Blue Angel
כן
Nordic Swan
כן
GS Mark
כן
Eco Mode
כן

רמת לחץ קול
בהדפסה
48dbA
הדפסה במצב שקט
,44dbA
מצב מוכן
עד 30dbA

פקס

Energy Start
כן

ערך תפוקה מוצהרת משוערך בהתאם ל.ISO/IEC 19752-
חישוב עם נייר במשקל  80ק”ג/מ”ר.
® Windowsו Mac®-בלבד.
® Windowsבלבד.
הורדה אופציונלית.
ניתן להשתמש במספר הדפים המודפסים המרבי לחודש כדי להשוות את העמידות המתוכננת בין מוצרי .Brother
לאורך חיים מרבי של המדפסת ,מומלץ לבחור מדפסת עם מחזור שירות שעולה במידה רבה על דרישות ההדפסה שלך.
עבור אפשרות זו דרושה תוכנת .Brother Software
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( ECMמצב תיקון שגיאות)
ה MFC-יגלה שגיאות בקו במהלך
שידור הפקס ,וישלח שוב את
עמוד/י המסמך שבו/בהם חלה
שגיאה (תכונה זו דרושה גם
במכונות המקבלות את הפקס
כדי לפעול)
העברת פקסים
שליחת פקס שהתקבל בזיכרון
למספר פקס אחר שנקבע מראש
גישה מרחוק
תכונה זו מאפשרת למשתמשים
לגשת למכונה מרחוק
אחזור פקסים
תכונה זו מאפשרת גישה מרוחקת
לפקסים המאוחסנים במכונה
תחזוקה מרוחקת
תכונה זו מאפשרת למשתמשים
לתחזק את ה MFC-שלהם מרחוק
הגדרה מרוחקת
תכונה זו מאפשרת למשתמשים
להגדיר את מדפסת MFC
ממחשבם האישי
3

גווני אפור
ניתן להשתמש ב 256-גווני אפור
( 8סיביות) לצרכי פקס
חותמת פקס
הוספת התאריך והשעה לכל
הפקסים המתקבלים
עמוד שער
יצירת עמודי שער מותאמים
אישית לפקסים יוצאים

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים .השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
.Brother Industries Ltd
שמות מוצרי המותג הינם סימנים
מסחריים רשומים או סימני מסחר
של בעליהם.

עובדים עמך לשיפור איכות הסביבה

אנחנו ב Brother-נוקטים ביוזמה ירוקה פשוטה.
אנו שואפים ללקיחת אחריות ,התנהגות מכבדת וניסיון להביא
לשינוי חיובי כדי לסייע בבניית חברה המאפשרת פיתוח בר-קיימא.
אנו קוראים לגישה זו .Brother Earth

www.brotherearth.com

כל המפרטים נכונים לזמן ההדפסה,
וכפופים לשינויים .השם Brother
הינו סימן מסחר רשום של חברת
 .Brother Industries Ltdשמות
מוצרי המותג הינם סימנים מסחריים
רשומים או סימני מסחר של בעליהם.

