
Trådlös allt-i-ett maskin 
med bläckstråleteknik och 
minneskortläsare
DCP-J315W kan skriva ut, skanna 
och kopiera och har dessutom trådlös 
nätverksanslutning så att du får mer gjort.

- Skriv ut med imponerande hastigheter på 35 svartvita och 28 färgsidor 
 per minut.

- Med en utskriftskvalitet på 6 000 dpi och 1,5 pl kan du skapa dokument  
 i professionell kvalitet på kontoret.

- Anslut DCP-J315W till ditt befintliga trådlösa nätverk och dela det med  
 andra användare.

- Skriv ut direkt från minneskort utan att starta datorn.

- Den stora LCD-färgskärmen på 4,8 cm gör det ännu enklare att använda 
 DCP-J315W.

- Minska avfallet med fyra separata bläckpatroner.

DCP-J315W

SKRIVARE SKANNER KOPIERA MINNESKORT-
LÄSARE



DCP-J315W trådlös allt-i-ett maskin med bläckstråleteknik och minneskortläsare

Specifikationer för DCP-J315W

Med DCP-J315W får du mer gjort, eftersom du kan skriva ut, kopiera och skanna dokument 
inom ditt befintliga trådlösa nätverk.

Flera användare kan dela på multifunktionsmaskinen utan trådbunden anslutning. DCP-
J315W ansluts enkelt och säkert till ditt befintliga trådlösa nätverk via en användarvänlig 
programvara. 

Spar tid och sänk kostnaderna genom att skriva ut dokument i professionell kvalitet på 
kontoret med en droppstorlek på 1,5 pl och en upplösning på upp till 6 000 dpi. DCP-
J315W har även imponerande utskriftshastigheter på 35 svartvita och 28 färgsidor per minut.    

Du kan skanna häftade/bundna och skeva dokument med flatbäddsskannern och spara tid 
genom att skanna direkt till e-post, fil via medföljande klientprogramvara eller till minneskort.

Skriv ut bilder direkt från minneskortet utan att starta datorn. Med den 4,8 cm stora LCD-
färgskärmen kan du välja, förhandsgranska och skriva ut dina bilder omedelbart.

DCP-J315W uppfyller de stränga kraven för miljöstandarderna Energy Star och den 
tyska Blå Ängeln tack vare låg energiförbrukning, låga ljudnivåer och en återvinningsvänlig 
konstruktion.

Alla multifunktionsprodukter med bläckstråleteknik från Brother har separata bläckpatroner. 
Du behöver bara byta den färg som tagit slut i stället för att kasta en hel trefärgspatron. Det 
ger mindre avfall och skonar både miljön och din plånbok.

Om du returnerar dina tomma bläckpatroner till Brother för återvinning hjälper du oss även 
att skydda Amazonas regnskog i vårt samarbete med Cool Earth. För närmare information, 
besök www.coolearth.org/brother

För bästa utskriftsresultat rekommenderar vi Brother original LC985 färgpatroner med bläck 
som är färgbeständigt i mer än 100 år* samt Brother BP71 Premium Plus fotopapper.

Återförsäljare:

* Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711

* i fotoalbum

Allmänt

Teknik Bläckstråle
Minneskapacitet 32 MB
Uppvärmningstid 0 sekunder
Gränssnitt Full Speed USB 2.0/USB Direct/Pictbridge/minneskort
Display 4,8 cm LCD-färgskärm
Nätverk Trådlöst LAN IEEE802.11b/g (infrastrukturläge/Adhoc-läge)
Protokoll TCP/IP (IPv4)
Trådlös inställning Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ 
 (AOSS)
Trådlös säkerhet WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Färgskrivare

Hastighet Upp till 35 sid/min i sv/v och 28 sid/min i färg
Upplösning Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
Kantfria utskrifter För A4, LTR, A6, foto 10x15cm, indexkort, vykort
Förbättrad färgåtergivning Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften
Minsta droppstorlek 1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)
Direkt fotoutskrift Skriv ut foton direkt från minneskort (se avsnittet om direkta  
 fotoutskrifter)

Färgkopiator

Hastighet Upp till 23 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg
Upplösning Upp till 600 x 1 200 dpi (färg), 1 200 x 1 200 dpi (sv/v)
Flersidig kopiering Upp till 99 kopior från respektive original
Förminskning/förstoring 25–400 % i steg om 1 %
N till 1  Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida
Affischutskrifter Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)

Färgskanner

Upplösning Optisk: Upp till 1 200 x 2 400 dpi
 Interpolerat: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Skanningshastighet Från 3,44 sekunder i sv/v och från 4,83 sekunder i färg 
 (A4, 100 x 100 dpi)
Gråskala 256 nyanser
Färgdjup 36 bitars intern färgskanner
Skanningsknapp Ger användaren möjlighet att skanna till e-post, bildbehandling, fil via 
 medföljande klientprogramvara eller till minneskort
 Stöder: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (minneskortet stöder PDF sv/v och 
 färg, JPEG, TIFF)

Pappershantering

Pappersinmatning Pappersmagasin för 100 ark
Pappersutmatning 50 ark
Pappersstorlek A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, indexkort, vykort, kuvert  
 samt ytterligare storlekar 
Papperstyp Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film

Direkt fotoutskrift

PhotoCapture Centre™ Memory Stick: 16 MB–128 MB (Duo med adapter)
(Fungerande minneskort) Memory Stick Pro: 256 MB–16 GB (MagicGate: JA, om inte, använd 
 MG-funktionen)
 Secure Digital: 16 MB–2 GB (MiniSD med adapter)
 Secure Digital High Capacity (SDHC): 4–16 GB
Minneskortläsare Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort
Bildformat Fotoutskrift: JPEG
 Skanna till minneskort: JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)

Programvara

Medföljande drivrutiner Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother Control Centre 3
Macintosh® Brother Control Centre 2
Reallusion® FaceFilter  
Studio Software Ett enkelt och lättanvänt fotoredigeringsprogram som gör att du kan 
 finjustera dina foton och få perfekta bilder med eller utan kant.
Operativsystem som stöds ”Windows 7®/Windows Vista®/Windows® XP Professional (32- och 
 64-bitarsversioner)/XP Home Edition/Windows® 2000  
 Professional (SP4)/Windows Server® 2003/ 2003 R2 (32- och  
 64-bitarsversioner)+/Windows Server® 2008/2008 R2+/Mac OS X 
 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x. “
 
 *Windows Server® stöder endast  skrivarfunktioner  
 för nätverk.

Förbrukning

Standardpatroner Svart: LC985BK – ca 300* A4-sidor
 Cyan/magenta/gul: LC985C/M/Y – ca 260* A4-sidor
Brother-papper BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark
 BP71GLP: Glättat fotopapper 10x15 cm, 20/50 ark
 BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark
 BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark

Mått och vikt

Med förpackning 465 (b) x 460 (d) x 225 (h) mm/9,4 kg
Utan förpackning 390 (b) x 368 (d) x 150 (h) mm/6,8 kg

Övrigt

Strömförbrukning Drift – 17 W
 Vänteläge – 3,5 W
 Viloläge – 0,45 W
Ljudnivå 50 dBA (maximum)
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