
MFC-9760
Een veelzijdige en efficiënte kantoorpartner
• Multifunctionele flatbed combinatie
• Laserkopieermachine
• Laserprinter
• Kleurenscanner

MFC-9760

Tot 14 pagina's
per minuut

PCL®5e

PCL  5e®

Parallel en
USB aansluiting

Geheugen uitbreidbaar
tot 40MB

40MB

Extra papierlade
(optie)

(Totale capaciteit 500 vel)

Tot 50 pagina's
Automatische

Document invoer
(ADF)

x50

ADF



MFCde ideale partner voor elke dru
MFC-9760 De MFC-9760 is een professioneel Multi-Function Centre waarmee u de

beschikking krijgt over geavanceerde kopieer-, afdruk- en scanfuncties en die de
manier waarop u werkt dan ook duidelijk zal veranderen. De in de MFC-9760
ingebouwde technologische oplossingen en de talloze veelzijdige functies zorgen
voor meer efficiency en maken van deze machine een ideale partner voor elke
drukke kantooromgeving.

De MFC-9760 - veelzijdige technologie.



C-9760kke kantooromgeving
Kenmerken

MFC-9760

➤ Laserkopieermachine
Efficiency van topkwaliteit

Dankzij zijn snelle en efficiënte laserkopieerfunctie, is de MFC-9760

volledig toegerust om aan de kopieervereisten van uw drukke

werkomgeving te voldoen. Door de maximale kopieersnelheid van 

14 kopieën per minuut en de vele functies die doorgaans alleen maar

op machines uit de duurdere prijsklasse te vinden zijn, zorgt de

MFC-9760 voor een aanzienlijke tijdbesparing bij het kopiëren van

grote hoeveelheden tekst en afbeeldingen. De MFC-9760 is dan ook

een goed alternatief voor de welbekende, enkelvoudige

afdelingskopieermachine.

Belangrijkste kenmerken:

• Flatbedontwerp

• Tot 14 kopieën per minuut

• Papierlade voor maximaal 250 vel

• Automatische documentinvoer voor maximaal 50 vel

• Tot 99 kopieën

• Stapel- en sorteerfuncties

• Verkleinen en vergroten van 25% tot 400% in stappen van 1%

• 2 op 1 en 4 op 1 verkleining

Laserprinter
Haarscherpe tekst

Ook bij aansluiting op uw PC levert de MFC-9760 haarscherpe en

kwalitatief onovertroffen afdrukken. Dankzij de maximale

afdruksnelheid van 14 pagina's per minuut bij een maximale resolutie

van 600 x 600 dpi, zorgt de MFC-9760 voor opmerkelijke prestaties

in een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk product.

Belangrijkste kenmerken:

• Tot 14 pagina's per minuut

• PCL®5e

• Resolutie 600 x 600 dpi

• Parallel en USB aansluiting

• Werkt met Windows®95, 98(SE), Me, NT®4.0WS, 

2000 Professional, XP en MacOS™ 8.5-9.1

Kleurenscanner
Professionele reproductie

De presentatie van elk document kan aanzienlijk

worden verbeterd door het toevoegen van

kwalitatief hoogwaardige afbeeldingen, tekst,

tabellen of foto's. De MFC-9760 is eenvoudig in het

gebruik en is dankzij zijn maximale resolutie van

9600 x 9600 dpi (geïnterpoleerd) in staat scherpe en

nauwkeurige reproducties te produceren.

Belangrijkste kenmerken:

• Scannen vanaf flatbed of ADF (Automatische

documentinvoer)

• Maximale resolutie 9600 x 9600 dpi

• 24bit Kleurdiepte

• 256 Grijswaarden

• Twain standaard

• Inclusief Scansoft™ PaperPort® software

• Werkt met Windows®95, 98(SE), Me, NT®4.0WS,

2000 Professional, XP en MacOS™ 8.6-9.1

➤

➤



MFC-9760

Uw dealer:

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon: 020-5451251  Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl  Website: www.brother.nl
Solutions website: http://solutions.brother.com

Alle specificaties correct ten tijde van het in druk geven. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother
Industries Ltd. Merkproductnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken
bedrijven.

Algemeen
Engine Laser

Invoer- en uitvoerbreedte Maximaal 216 mm

ADF (Automatische documentinvoer) Maximaal 50 vellen kunnen in de documentinvoer geplaatst worden en

vervolgens achter elkaar ingevoerd worden

Afmetingen LCD-scherm 2 regels met 16 tekens

Schermprogrammering Weergave van stap voor stap instructies op het LCD scherm om het

programmeren en instellen van de machine te vereenvoudigen.

Totale geheugencapaciteit 8MB (RAM)

Optioneel geheugen Uitbreiding van het geheugen met 16MB of 32MB DIMM

geheugenmodule#1

Gelijktijdige werking (Afdrukken/Kopiëren), (Afdrukken/Scannen)

Aan/Uit knop De MFC-9760 kan worden uitgeschakeld wanneer de machine niet 

gebruikt wordt

CPU snelheid RISC-100Mhz

Laserprinter
Snelheid Tot 14 pagina's per minuut

Resolutie 600 x 600 dpi

Papiercapaciteit (Aantal vellen) Een papierlade met een maximale capaciteit voor 250 vel papier

Extra papiercapaciteit (Aantal vellen) Een extra papierlade met een capaciteit voor nog eens 250 vel (optie)

Papieruitvoer De capaciteit van de uitvoerlade bedraagt maximaal 150 vel

Papierformaat De machine kan maximaal A4 papierformaat verwerken.

Standaard printertaal Windows® GDI

Emulatie PCL®5e

Ingebouwde lettertypen 49 Scalable fonts, LetterGothic 16.66 Bitmap font, OCR-A & OCR-B

Laserkopieermachine
Snelheid Maximaal 14 kopieën per minuut 

Opwarmtijd 25 Seconden vanuit slaapstand tot bedrijfsklaar. Vanuit slaapstand tot

afgedrukt document vraagt 39 seconden (ADF) of 38 seconden (Flatbed)

Tijd tot eerste kopie Vanuit bedrijfsklare stand tot afgedrukt document vraagt 17 seconden

(ADF) of 16 seconden (Flatbed)

Resolutie Maximaal 600 x 300 dpi

Meervoudige kopieën (Stapelen) Stapelfunctie, 2 kopieën van 3 vellen A, B, C worden in de volgorde 

A, A, B, B, C, C naar de uitvoerbak gestuurd, tot maximaal 99 kopieën 

Meervoudige kopieën (Sorteren) Sorteerfunctie, 2 kopieën van 3 vellen A, B, C worden in de volgorde 

A, B, C, A, B, C naar de uitvoerbak gestuurd, tot maximaal 99 kopieën 

Vergroten / Verkleinen Verklein of vergroot de afmeting van het document van 25% tot 400% 

in stappen van 1%

2 op 1 / 4 op 1 Comprimeer 2 of 4 A4 pagina's op een enkele A4 pagina

Poster (1 op 3 x 3) Stelt de gebruiker in staat een afbeelding op posterformaat af te drukken

Kleurenscanner
Resolutie (Optisch) 600 x 2400 dpi

Resolutie (Geïnterpoleerd) 9600 x 9600 dpi

Grijswaarden 256 Grijswaarden beschikbaar voor kopiëren, faxen of scannen

Twain compatible & besturingssystemen De MFC-9760 werkt volgens de Twain standaard met Windows

95/98(SE)/Me/NT4.0WS/2000Professional/XP en MacOS™ 8.6-9.1

PCI Scanner (Parallel / USB) De MFC-9760 beschikt over een Parallel en USB aansluiting

Kleurdiepte De MFC-9760 beschikt over een 24bits kleurenscanner

Lijsten
Systeeminstellingen Een overzicht waarop de huidige instellingen van de machine staan

vermeld

Interface
(IEEE1284) Parallelpoort

(USB) USB (Universal Serial Bus) poort

Gewicht en afmetingen
Afmetingen Met doos: 598x567x580mm (bxdxh)

Zonder doos: 492x456x429mm (bxdxh)

Gewicht met doos: 21,2 kg

Zonder doos: 17 kg

Stroomverbruik Slaapstand: 15W

Stand-by: 75W

Piek: 940W

Verbruiksartikelen
TN-6300 Toner: (3000 pagina's bij 5% dekking)

TN-6600 Toner: (6000 pagina's bij 5% dekking)

DR-6000 Drum: (circa 20.000  pagina's A4/LTR)

Optionele accessoires
Papierlade LT-400 (capaciteit 250 vel)

Geheugen 16MB en 32MB DIMM geheugenmodule#1

Toner & Drum

MFC-9760
Technische Specificaties

Twain
 stuurprogramma

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 ✔        ✔

MFC-9760Werkt met:

 

Printerstuur-
programma

Brother
Controlepaneel

ScanSoft™
PaperPort®

#1 Niet via Brother verkrijgbaar
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