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Dane ogólne Technologia Elektrofotograficzna drukarka laserowa Klasyfikacja lasera Produkt 

zawierający laser klasy 1 (IEC60825-1:2014) Procesor 600 MHz Pamięć 64 MB Interfejs 

sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0 Wyświetlacz 

LCD 1 wiersz x 16 znaków Drukowanie Prędkość druku - Standard(A4) Do 30 stron na 

minutę Prędkość druku - Druk dwustronny (A4) Do 15 stron na minutę (7,5 arkuszy na 

minutę) Rozdzielczość Do 1 200 x 1 200dpi Tryb cichej pracy Możliwość obniżenia poziomu 

hałasu podczas drukowania poprzez zmniejszenie szybkości druku do 13 stron na minutę 

Automatyczny druk dwustronny Drukuj na obu stronach papieru Czas wydruku pierwszej 

strony Mniej niż 8,5 s z trybu gotowości Czas rozgrzewania Mniej niż 9 s z trybu uśpienia 

Języki druku GDI Funkcje drukarki Drukowanie N stron3 Zmniejszanie 2, 4, 9, 16 lub 25 

stron A4 i drukowanie ich na 1 stronie A4 (Mac: 2, 4, 6, 9, lub 16 stron) Drukowanie 

plakatów4 Powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4 

Drukowanie znaków wodnych4 Na dokumentach można drukować standardowy lub 

samodzielnie zdefiniowany tekst jako znak wodny Drukowanie ID4 Na dokumentach można 

drukować dane ułatwiające ich identyfikację (datę i godzinę, krótki tekst zdefiniowany przez 

użytkownika lub nazwę użytkownika komputera) Ręczny druk dwustronny4 Ręczne 

drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych 

przez dupleks automatyczny) Drukowanie broszur4 Drukuj dokumenty w formie broszury 

formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego Profile 

drukowania3 Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie 

do nich szybki dostęp Drukowanie tekstu na czarno4 Podczas drukowania urządzenie 

konwertuje cały tekst w dokumencie do koloru czarnego Archiwum wydruków4 Funkcja 

umożliwia zapisywanie kopii wszystkich drukowanych dokumentów w postaci plików PDF 

Obsługa papieru - Wyposażenie standardowe Wejście papieru2 Podajnik standardowy - 250 

arkuszy Podajnik uniwersalny - 1 arkusz Wyjście papieru2 Stroną zadrukowaną do dołu - 150 

arkuszy Stroną zadrukowaną do góry (Prosta ścieżka papieru) - 1 arkusz Wszystkie 

specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest 

zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są 

zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm. 

Sterownik drukarki Windows® Windows® 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows® 8 (wersja 

32 i 64 bitowa) Windows® 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows® Server 2016, 2012 2012R2 i 

2008R2 Windows® Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa) Macintosh5 macOS 10.10.5 lub 
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nowszy Linux5 CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa) Sieć i bezpieczeństwo Sieć 

bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury / Tryb ad-hoc) Bezpieczeństwo sieci 

bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), SMTP-

AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP) Wi-Fi DirectTM Drukowanie 

bezprzewodowe z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb 

automatyczny i ręczny) Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected Setup (WPS) 

Aplikacje bezprzewodowe Vertical Pairing Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 i IPv6) 

Powiadomienia e-mail Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail w 

przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku 

konieczności wymiany tonera Raporty e-mail Regularne wysyłanie raportów dotyczących 

wykorzystania urządzenia na zdefiniowany adres e-mail Filtr IP Funkcja pozwala na 

określenie użytkowników sieci, którym chcesz zezwolić lub zabronić dostępu do urządzenia 

przez sieć (tylko IPv4) Blokada ustawień Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go 

przed niepożądanym dostępem innych osób IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto 

IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 

Custom Raw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer 

HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Web Services (Drukowanie), klient SNTP IPv6 

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, 

IPP/IPPS, klient SMTP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/ HTTPS, klient i serwer 

TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services (Drukowanie) Drukowanie mobilne / oparte na 

sieci Web iPrint&Scan (Android) Bezpośrednie drukowanie ze smartfonu lub tabletu z 

systemem operacyjnym Android iPrint&Scan (iPad / iPhone) Bezpośrednie drukowanie z 

urządzenia iPad / iPhone iPrint&Scan (Windows® Phone) Bezpośrednie drukowanie ze 

smartfonu z systemem operacyjnym Windows® Phone Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT) 

Bezpośrednie drukowanie z tabletu z systemem operacyjnym Windows® 8, 10 lub Windows 

RT Google Cloud Print 2.0 Drukowanie najpopularniejszych rodzajów plików z dowolnej 

aplikacji współpracującej z usługą Google Cloud Print Apple AirPrint Drukowanie 

najpopularniejszych rodzajów plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą Apple 

AirPrint Wtyczka Brother Print Service Drukowanie przy użyciu urządzeń z systemem 

Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji Mopria Drukowanie najpop 


