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Wireless printing High-volume printingEasy to use Multi-functional

BROTHER INK TANK PRINTERS

MAKE AN IMPACT
Superior print quality for home/office

ตอบโจทย�ครบ
ทุกความต�องการ
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ประหยัด คุ�มค�า 
ดีไซน�สมบูรณ�แบบ

สนุกไปกับทุกงานพ�มพ�
ที่บ�านของคุณ

พบกับเครื่องพิมพ์มัลติฟ�งก์ชันอิงค์แท็งก์ซีร�ย์ใหม่จากบราเดอร์
ที่ถูกออกแบบมาเพ�่อประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ ให้ประสิทธิภาพ
งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ยกระดับงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ
สำานักงาน

ใช้งานง่าย
ติดตั้งและใช้งานง่าย โดยไม่จำาเป็นต้องติดตั้ง
ไดรเวอร์เพิ่มเติม

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เข้ากับการทำางานของคุณ
สามารถตั้งค่าปุ�มลัด เพ�่อเข้าถึงฟ�งก์ชัน
ที่ใช้งานบ่อยด้วยการกดปุ�มเพ�ยงปุ�มเดียว

DCP-T220
ใช�งานง�าย

DCP-T420W
สั่งพ�มพ�สะดวก

สั่งพิมพ์ได้จากทุกที่
ให้การใช้งานร่วมกันในครอบครัวเป็นเรื่องง่าย ด้วย
การสั่งพิมพ์แบบไร้สายผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ 
รวมถึงโทรศัพท์มือถือ
*เฉพาะรุ่นที่รองรับ

ประหยัดกว่า
ให้คุณประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ ด้วยขวดน้ำาหมึก
ขนาดใหญ่ ที่สามารถพิมพ์สีดำาได้สูงสุดถึง 7,500 แผ่น 
และพิมพ์สีได้สูงสุด 5,000 แผ่น

 งานพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม

สั่งพิมพ์ไร้สาย ใช้งานง่าย ประหยัดกว่า

เติมหมึกง่าย ตัวเครื่องถูกออกแบบ
มาเพ�่อความคงทน

• พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
• ประหยัดต้นทุนการพิมพ์
• ใช้งานง่าย

• พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
• ประหยัดต้นทุนการพิมพ์
• ใช้งานง่าย
• สั่งพิมพ์ไร้สายและสั่งพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ • ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์หรือการโฆษณา

ปกติ 4,590.-

พิเศษ 4,390 บาท*

ราคา 3,990 บาท*



เพ��มศักยภาพการทํางานให�
ออฟฟ�ศคุณ อย�างก�าวกระโดด

สั่งพิมพ์ไร้สาย ใช้งานง่าย พิมพ์ได้เยอะ ฟ�งก์ชันการใช้ที่หลากหลาย

รองรับการพิมพ์ปริมาณมาก
เครื่องพิมพ์มัลติฟ�งก์ชันอิงค์แท็งก์ของบราเดอร์ ถูก
ออกแบบมาเพ�่อรองรับการพิมพ์ปริมาณมาก ช่วย
เพิ่มความเร็วและประหยัดเวลาในการทำางานของคุณ 
สามารถพิมพ์สีดำาได้สูงสุดถึง 7,500 แผ่น และพิมพ์สี
ได้สูงสุด 5,000 แผ่น ทำาให้ประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ 
มีถาดใส่กระดาษใต้เครื่องถึง 150 แผ่น และถาดเก็บ
กระดาษแบบป�ดป้องกันฝุ�น ให้คุณสนุกไปกับการพิมพ์

ฟังก์ชันใช้งานที่หลากหลาย
เครื่องพิมพ์มัลติฟ�งก์ชันอิงค์แท็งก์์ของ
บราเดอร์ มาพร้อมระบบป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ ความจ� 20 แผ่น เพ�่อเพิ่มความ
สะดวกในการสแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์ 
ได้หลายแผ่นและยังมาพร้อมถาดกระดาษ
เอนกประสงค์ความจ� 80 แผ่น* รองรับ
กระดาษที่มีขนาดและน้ำาหนักได้แตกต่างกัน 
ช่วยให้งานพิมพ์ของคุณเป็นไปได้
อย่างราบรื่น

สั่งพิมพ์ได้จากทุกที่
เครื่องพิมพ์ของเรามาพร้อม Wi-Fi ในตัวเครื่องและ
ระบบ Ethernet ทำาให้แชร์เครื่องพิมพ์กับเพ�่อนร่วม
งานอย่างง่ายดาย

สั่งพิมพ์ผ่านอีเมล
สั่งพิมพ์ได้ แม้ไม่ได้อยู่ออฟฟ�ศ เพ�ยงแนบไฟล์ 
และส่งอีเมลไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

ประหยัดต้นทุนในทุกๆ แผ่น
ประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ด้วยขวดน้ำาหมึกขนาดใหญ่ 
และยังสามารถประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ด้วยฟ�งก์ชัน
พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ* ที่ช่วยให้คุณประหยัดกระดาษได้
ถึง 50%
*สำาหรับรุ่นที่รองรับ

DCP-T520W
สะดวกพ�มพ�ทุกที่

DCP-T720DW
ฟ�งก�ชันการใช�งานที่หลากหลาย

DCP-T820DW
พ�มพ� ไว

MFC-T920DW
รองรับงานพ�มพ�ปร�มาณมาก

• พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
• สั่งพิมพ์ไร้สาย
• สั่งพิมพ์ได้จากโทรศัพท์มือถือ

• พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
• สั่งพิมพ์ไร้สาย
• พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
• ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความจ� 20 แผ่น

• พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
• สั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย/ไร้สาย
• พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
• ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความจ� 20 แผ่น
• ถาดกระดาษอเนกประสงค์ ความจ� 80 แผ่น

• พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร | แฟกซ์
• สั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย/ไร้สาย
• พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
• ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความจ� 20 แผ่น
• ถาดกระดาษเอนกประสงค์ ความจ� 80 แผ่น
• จอ LCD 1.8 นิ้ว

หมายเหตุ • ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษัท บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์หรือการโฆษณา

ราคา 7,890 บาท*

ราคา 5,190 บาท*

ราคา 9,490 บาท*

ราคา 6,990 บาท*



รายละเอียดคุณลักษณะ
   DCP-T220 DCP-T420W DCP-T520W DCP-T780W DCP-T820W MFC-T920DW
ฟังก์ชัน พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร แฟกซ์
ฟังก์ชันทั่วไป
ขนาดหน่วยความจำา 64MB 64MB 128MB 128MB 128MB 128MB
หน้าจอ LED LED LCD 1 บรรทัด LCD 1 บรรทัด LCD 1 บรรทัด จอสี TFT LCD 1.8 นิ้ว
อินเตอร์เฟส USB 2.0 ความเร็วสูง USB 2.0 ความเร็วสูง USB 2.0 ความเร็วสูง USB 2.0 ความเร็วสูง USB 2.0 ความเร็วสูง USB 2.0 ความเร็วสูง
การเชื่อมต่อ - ไวร์เลส แลน ไวร์เลส แลน ไวร์เลส แลน ต่อสาย/ไวร์เลส แลน ต่อสาย/ไวร์เลส แลน
ฟังก์ชันพิมพ์แบบสี

ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด
สูงสุด 16 ภาพต่อนาที (สีดำา)
และ 9 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 16 ภาพต่อนาที (สีดำา)
และ 9 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำา)
และ 9.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำา) และ 
16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำา) และ
16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำา) และ
16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

ความเร็วในการพิมพ์แบบโหมดความเร็ว สูงสุด 28 หน้าต่อนาที (สีดำา) และ 11 หน้าต่อนาที (ภาพสี) สูงสุด 28 หน้าต่อนาที (สีดำา) และ 11 หน้าต่อนาที (ภาพสี) สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำา) และ 12 หน้าต่อนาที (ภาพสี) สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำา) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี) สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำา) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี) สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำา) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี)
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก สูงสุด 6.5 วินาที (สีดำา) และ 10 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 6.5 วินาที (สีดำา) และ 10 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 6 วินาที (สีดำา) และ 9.5 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 6 วินาที (สีดำา) และ 6.5 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 6 วินาที (สีดำา) และ 6.5 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 6 วินาที (สีดำา) และ 6.5 วินาที (ภาพสี)
ความละเอียดในการพิมพ์ สูงสุด 1200 x 6000 dpi สูงสุด 1200 x 6000 dpi สูงสุด 1200 x 6000 dpi สูงสุด 1200 x 6000 dpi สูงสุด 1200 x 6000 dpi สูงสุด 1200 x 6000 dpi 
การพิมพ์สองหน้า ด้วยมือ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) ด้วยมือ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) ด้วยมือ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)
การพิมพ์ไร้ขอบ มี มี มี มี มี มี
การปรับปรุงสี มี มี มี มี มี มี
สั่งพิมพ์จากมือถือ - Brother iPrint&Scan, Mopria Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria
WebConnect - - - - - มี
เชื่อมต่อไวร์เลสโดยตรง - ไวร์เลสโดยตรง ไวร์เลสโดยตรง ไวร์เลสโดยตรง ไวร์เลสโดยตรง ไวร์เลสโดยตรง
ฟังก์ชันถ่ายเอกสารแบบสี
ขนาดถ่ายเอกสารสูงสุด A4 A4 A4 A4 A4 A4

ความเร็วการถ่ายเอกสาร (แบบละเอียด)
สูงสุด 8 ภาพต่อนาที (สีดำา) 
และ 3 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 8 ภาพต่อนาที (สีดำา) 
และ 3 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 11.5 ภาพต่อนาที (สีดำา) 
และ 4 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำา) 
และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำา) 
และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำา) 
และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)

ความเร็วการถ่ายเอกสาร 
(เวลาเริ่มถ่ายเอกสารแผ่นแรก) 

สูงสุด 11.5 วินาที (สีดำา) และ 27 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 11.5 วินาที (สีดำา) และ 27 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำา) และ 22.5 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำา) และ 21 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำา) และ 21 วินาที (ภาพสี) สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำา) และ 21 วินาที (ภาพสี)

ความละเอียดการถ่ายเอกสาร (ภาพสี)
พิมพ์: สูงสุด 1200 x 1800 dpi
สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi

พิมพ์: สูงสุด 1200 x 1800 dpi
สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi

พิมพ์: สูงสุด 1200 x 1800 dpi
สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi

พิมพ์: สูงสุด 1200 x 2400 dpi
สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi

พิมพ์: สูงสุด 1200 x 2400 dpi
สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi

พิมพ์: สูงสุด 1200 x 2400 dpi
สแกน: สูงสุด 1200 x 600 dpi

อัตราส่วนการลด-ขยายขนาด 25% – 400% ปรับครั้งละ 1% 25% – 400% ปรับครั้งละ 1% 25% – 400% ปรับครั้งละ 1% 25% – 400% ปรับครั้งละ 1% 25% – 400% ปรับครั้งละ 1% 25% – 400% ปรับครั้งละ 1%
การถ่ายเอกสารรวมต้นฉบับ 2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำาเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1 2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำาเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1 2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำาเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1 2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำาเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1 2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำาเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1 2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำาเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1
การลบสีพื้นหลัง มี มี มี มี มี มี
ฟังก์ชันสแกนสี
ขนาดสแกนสูงสุด A4 A4 A4 A4 A4 A4

ความละเอียดการสแกน สูงสุด 1200 x 2400 dpi สูงสุด 1200 x 2400 dpi สูงสุด 1200 x 2400 dpi
สูงสุด 1200 x 2400 dpi

(ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ: สูงสุด 1200 x 600 dpi)
สูงสุด 1200 x 2400 dpi

(ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ: สูงสุด 1200 x 600 dpi)
สูงสุด 1200 x 2400 dpi

(ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ: สูงสุด 1200 x 600 dpi)

ความเร็วการสแกน
จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที

(ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)
จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที

(ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)
จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที

(ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)
จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที

(ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)
จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที

(ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)
จาก 3.35 วินาที/4.38 วินาที

(ขนาด A4 ความละเอียด 100 x 100 dpi)
ระบบ “Scan To” รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์ รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์ รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์ รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์ รูปภาพ, OCR, อีเมล และไฟล์ รูปภาพ, OCR, อีเมล, ไฟล์ และหน่วยความจำา USB
ฟังก์ชันแฟกซ์
ขนาดแฟกซ์ใหญ่สุด - - - - - A4 LTR และ LEGAL (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
โมเด็ม - - - - - 14.4kbps
การส่งแบบ Memory Transmission*** - - - - - สูงสุด 170 หน้า
ระบบส่งด่วน (Speed Dial) - - - - - 40
ระบบโทรกลุ่ม (Group Dial) - - - - - สูงสุด 6 กลุ่ม
รับรองกระดาษสำารอง*** - - - - - สูงสุด 170 หน้า
แฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ - - - - - ส่งและรับ* (สีดำา และใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท่านั้น)
คุณสมบัติอื่นๆ
พิมพ์ผ่านอีเมล - มี มี มี มี มี
Brother Apps - - - - - มี
สั่งพิมพ์รูปโดยตรง
สั่งพิมพ์ตรงผ่าน USB - - - - - มี (JPEG)
การจัดการกระดาษ
ความจุกระดาษ (ถาดมาตรฐาน) สูงสุด 150 แผ่น (80g/m2) สูงสุด 150 แผ่น (80g/m2) สูงสุด 150 แผ่น (80g/m2) สูงสุด 150 แผ่น (80g/m2) สูงสุด 150 แผ่น (80g/m2) สูงสุด 150 แผ่น (80g/m2)
ความจุกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ) 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น - -
ความจุกระดาษ (ถาดอเนกประสงค์) - - - - 80 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2) 80 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2)
ขนาดกระดาษขาออก สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4) สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4) สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4) สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4) สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4) สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)
ถาดป้อนเอกสารเอนกประสงค์ - - - 20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2) 20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2) 20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2)

ขนาดการจัดการกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)
A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, 

Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10,
DL Envelope, Monarch

A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, 
Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10,

DL Envelope, Monarch

A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, 
Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10,

DL Envelope, Monarch

A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, 
Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10,

DL Envelope, Monarch

A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, 
Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10,

DL Envelope, Monarch

A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6 นิ้ว, 
Indexcard 5 x 8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10,

DL Envelope, Monarch

ขนาดการจัดการกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)
A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว,

C5 Envelope, Com-10, DL Envelope,
Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว

A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว,
C5 Envelope, Com-10, DL Envelope,
Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว

A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว,
C5 Envelope, Com-10, DL Envelope,
Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว

A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว,
C5 Envelope, Com-10, DL Envelope,
Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว

- -

ขนาดการจัดการกระดาษ (ถาดอเนกประสงค์) - - - -
A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว,

Photo 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, C5 Envelope,
Com-10, DL Envelope, Monarch

A4, LTR, EXE, A5, A6, Indexcard 5 x 8 นิ้ว,
Photo 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, C5 Envelope,

Com-10, DL Envelope, Monarch

ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ถาดมาตรฐาน)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),  

Recycled (Media weight 64 – 220g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),  

Recycled (Media weight 64 – 220g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), 

 Recycled (Media weight 64 – 220g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),  

 Recycled (Media weight 64 – 220g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), 

 Recycled (Media weight 64 – 220g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),  

 Recycled (Media weight 64 – 220g/m2)

ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),  

Recycled (Media weight 64 – 300g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),  

Recycled (Media weight 64 – 300g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), 

 Recycled (Media weight 64 – 300g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), 

 Recycled (Media weight 64 – 300g/m2)
- -

ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ถาดอเนกประสงค์) - - - -
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),

Recycled  (Media weight 64 – 220g/m2)
Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin),

Recycled  (Media weight 64 – 220g/m2)
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Windows : 7 SP1/ 8.1 / 10

macOS×: v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x
Windows : 7 SP1/ 8.1/ 10 Server: 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019

macOS× : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x
เครื่องมือจัดการเครือข่าย - BRAdmin Light+ BRAdmin Light+ BRAdmin Light+ BRAdmin Light+ BRAdmin Light+
ขนาดและน้ำาหนัก

ไม่รวมกล่อง
กว้าง 435 มม. ยาว 359 มม. สูง 159 มม.

หนัก 6.4 กิโลกรัม
กว้าง 435 มม. ยาว 359 มม. สูง 159 มม.

หนัก 6.4 กิโลกรัม
กว้าง 435 มม. ยาว 380 มม. สูง 159 มม.

หนัก 7.3 กิโลกรัม
กว้าง 435 มม. ยาว 380 มม. สูง 195 มม.

หนัก 8.7 กิโลกรัม
กว้าง 435 มม. ยาว 439 มม. สูง 195 มม.

หนัก 9.6 กิโลกรัม
กว้าง 435 มม. ยาว 439 มม. สูง 195 มม.

หนัก 9.7 กิโลกรัม

คำาอธิบายเพิ่มเติม

^ อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24734. ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/ 
printspeed

^^ อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24735 สำาหรับรุ่นที่

มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed

## อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC สำาหรับรุ่นที่ไม่มี
ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.brother.com/rd/printspeed

### อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24735 Annex D

^^^ อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 17629. ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/
printspeed

+ ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Mac และ Linux สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://support.brother.com

++ ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Linux สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://support.brother.com

+++ ดาวน์โหลดได้ที่ http://support.brother.com

* สามารถรองรับการทำางานบนระบบปฎิบัติการ 
Window เท่านั้น

** ปริมาณน้ำาหมึกอ้างอิงจากการวัดผ่านมาตรฐาน 
ISO/IEC24712

*** อ้างอิงจากITU-T Test Chart No 1/MMR 

× สำาหรับการพิมพ์และสแกนผ่านระบบปฏิบัติการ Mac 
ต้องผ่าน AirPrint หรือดาวน์โหลด iPrint&Scan 
ผ่าน Apple Store แอปพลิเคชัน iPrint&Scan บน 
Mac สามารถใช้ได้เฉพาะ PDF/JPG/BMP และ 
PNG เท่านั้น ไม่มีไดรเวอร์สำาหรับ Mac. AirPrint 
ไม่รองรับการทำางานร่วมกับ DCP-T220 และ  
DCP-T420W

×× สั่งพิมพ์ไร้สาย ระหว่างเครื่องพิมพ์ของคุณและ
อุปกรณ์สื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องผ่าน 
เราเตอร์์

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SUPPLIES ACROSS ALL PRINTER MODELS:
ขวดหมึกเติมบราเดอร์:
BTD60 BK : พิมพ์สีดำาขนาด A4 ได้สูงถึง 7500 แผ่น**
BT 5000 C/M/Y : พิมพ์สีขนาด A4 ได้สูงถึง 5000 แผ่น**
กระดาษบราเดอร์:
BP71GA4 : กระดาษสำาหรับพิมพ์ภาพถ่ายแบบเงา ขนาด A4
BP71GP20 : กระดาษสำาหรับพิมพ์ภาพถ่ายแบบเงา ขนาด 4”x6”
BP60MA : กระดาษชนิดด้านขนาด A4
BP60PA : กระดาษขาวขนาด A4



Wireless printing High-volume printingEasy to use Multi-functional

7,500
pages per
black ink bottle

BROTHER INK TANK PRINTERS

MAKE AN IMPACT
Superior print quality for home/office

ชั้น 21 ตึกรสา อาคารรสาทาวเวอร� 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2665-7700 โทรสาร 0-2665-7799

บร�ษัท บราเดอร� คอมเมอร�เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ�)
Brother Commercial (Thailand) Ltd. (Head Office)

Brother (Thailand)
Brother Live Chat : www.brother.co.th

Brother Contact Center : 0-2665-7777


