HL-T4000DW
ฟ�งกชั่น
ฟ�งกชั่นการพ�มพ
ความเร็วในการพ�มพ (เทียบเทาเลเซอร)^
ความเร็วในการพ�มพ (โหมด Fast)
ระยะเวลาในการพ�มพแผนแรก^^^ (FPOT)
ความละเอียดในการพ�มพ
การพ�มพเอกสาร 2 หนา
การพ�มพแบบไรขอบ
การเพ��มคุณภาพสี (ปรับแตงสีของงาน
พ�มพดวยการเพ��มคุณภาพของรูปภาพ
จากบราเดอร)
โหมดประหยัดหมึกพ�มพ
การพ�มพผานอุปกรณพกพา
WebConnect
Wi-Fi Direct
การจัดการกระดาษ
ปอนกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)
ปอนกระดาษ (ถาดอเนกประสงค)
กระดาษออก
ขนาดกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)
ขนาดกระดาษ (ถาดอเนกประสงค)
ประเภทกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)
ประเภทกระดาษ (ถาดอเนกประสงค)
อื่นๆ
หนวยความจำ
จอแสดงผล
การเชื่อมตอ
เคร�อขายแบบใชสาย / เคร�อขายไรสาย
Brother Cloud Apps
USB Direct Print

พ�มพเอกสาร 2 หนาอัตโนมัติพรอมการเชื่อมตอแบบไรสายและแบบมีสาย
สูงสุด 22 ภาพตอนาที (ขาวดำ) และ 20 ภาพตอนาที (สี)
สูงสุด 35 แผนตอนาที (ขาวดํา) และ 27 แผนตอนาที (สี)
สูงสุด 5.5 ว�นาที (ขาวดํา) และ 6 ว�นาที (สี)
สูงสุด 1,200 x 4,800 dpi
อัตโนมัติ (ใหญสุด A3/LGR)
มี
มี
มี
Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
มี
มี

แนวนอน: A4, LTR, EXE, B5(JIS)*
แนวตั้ง: A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo (4"x6"), Indexcard (5"x8"), Photo-L (3.5"x5"),
Photo-2L (5"x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (*เฉพาะ HK/TW เทานั้น)
แนวนอน: A4, LTR, EXE, B5(JIS)*
แนวตั้ง: A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo (4"x6"), Indexcard (5"x8"), Photo-L (3.5"x5"),
Photo-2L (5"x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (*เฉพาะ HK/TW เทานั้น)
กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงคเจ็ต, กระดาษผิวมัน (แคส/เรซิ�น), กระดาษร�ไซเคิล (64 - 220 แกรม)
กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงคเจ็ต, กระดาษผิวมัน (แคส/เรซิ�น), กระดาษร�ไซเคิล (64 - 220 แกรม)
128MB
จอสี TFT LCD ขนาด 2.7 นิ�ว
USB 2.0 ความเร็วสูง
LAN แบบใชสาย / ไรสาย
มี
มี (เฉพาะ JPEG)
Windows 7 SP1/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x
BRAdmin Light⁺

รองรับงานพ�มพ

ขนาด

BTD60 BK: พ�มพกระดาษ A4 ไดประมาณ 6500 หนา**
BT5000 C/M/Y: พ�มพกระดาษ A4 ไดประมาณ 5000 หนา**

หมึกพ�มพ

BP71GA4: กระดาษโฟโตผิวมันขนาด A4│BP71GP20: กระดาษโฟโตผิวมันขนาด 4x6 นิ�ว
BP60MA: กระดาษผิวดานขนาด A4│BP60PA: กระดาษธรรมดาขนาด A4

กระดาษบราเดอร
ขนาด & น้ำหนัก
ขนาด (กวาง X ลึก X สูง)
น้ำหนัก

+

สรางสรรคทุกจ�นตนา การของคุณใหสมบูรณแบบ
ดวยเคร�่องพ�มพอิงคเจ็ทมัลติฟ�งกชั่น ระบบร�ฟ�ลดแท็งค รองรับงานพ�มพขนาด A3

สูงสุด 100 แผน (ใหญสุด A4/Letter)│สูงสุด 50 แผน (ใหญกวา A4/Letter)

เคร�่องมือการจัดการเคร�อขาย
วัสดุและอุปกรณ

^^^

สมบูรณแบบทุกจ�นตนาการ

สูงสุด 250 แผน (80 แกรม)
สูงสุด 100 แผน (80 แกรม)

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

^

HL-T4000DW

575 มม. x 477 มม. x 310 มม.
14.94 กก.

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 สําหรับขอมูลเพ��มเติม โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17629 สําหรับขอมูลเพ��มเติม โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed
ไมรองรับ Mac และ Linux ดาวนโหลดไดที่ http://support.brother.com

*
**

***
-

ดาวนโหลดผาน Windows® เทานั้น
ปร�มาณงานพ�มพโดยประมาณนี้คํานวณจากว�ธีการของบราเดอรที่ใชรูปแบบการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 24712
ปร�มาณงานพ�มพโดยประมาณนี้ไมไดอางอิงมาตรฐาน ISO/IEC 24711
ตามแผนผังการทดสอบ ITU-T No 1/MMR
ขอมูลถูกตอง ณ วันเวลาที่จัดพ�มพ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

พ�มพดวยความเร็วสูง
การเชื่อมตอที่ยืดหยุน

ศูนยรวมแบบงานพ�มพสําเร็จรูป (Template)
ที่ใหดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย

www.brother.co.th

บราเดอรขอแนะนําใหคุณเลือกใชวัสดุการพ�มพของแทจากบราเดอรเทานั้น เพ�่องานพ�มพที่มี
คุณภาพและคุมคามากกวา ปองกันไมใหเกิดความเสียหายกับตัวเคร�่อง และสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ�่อความปลอดภัยโปรดทราบวาการรับประกันจะไมครอบคลุม
ความเสียหายอันเกิดจากการใชวัสดุการพ�มพที่ไมใชของแทจากบราเดอร

Microsoft, Windows, โลโกของ Windows และ/หร�อผลิตภัณฑอื่นๆ ของ Microsoft ที่กลาวถึงในเอกสารนี้เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของบร�ษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมร�กาและ/หร�อ
ประเทศอื่น ชื่อยี่หอ Brother รวมถึงโลโกเปนเคร�่องหมายการคาของบร�ษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลจําเพาะใดๆ ก็ตามโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
เคร�่องหมายการคาจดทะเบียนทั้งหมดที่กลาวถึงเปนทรัพยสินของบร�ษัทเหลานั้นตามลําดับ บร�ษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุน
ลิขสิทธิ์บร�ษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุน สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

คุมคา

งานพ�มพคุณภาพสูง

ตัวเลือกสำหรับการพ�มพงาน
ขนาดใหญข�้น

พ�มพดวยความเร็วสูง
ชวยใหคุณประหยัดเวลาในการพ�มพดวยความเร็ว
22/20 ภาพตอนาที^ รับงานพ�มพแผนแรกภายใน
เวลาไมเกิน 6 ว�นาที^^^ โดยไมสญ
ู เสียความละเอียดสี

สรางสรรคผลงานชิ�นใหญและพ�มพงาน
ขนาดใหญข�้นไดดวยความสามารถใน
การพ�มพงานขนาดใหญถึง A3

250

100

สะดวกใชงานงาย ประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาที่ประหยัด
คุมคา

เติมหมึกไดอยางงายดาย

ประหยัดไดมากข�้นดวยหมึกพ�มพบราเดอรที่ให
ปร�มาณงานพ�มพสูงเปนพ�เศษ โดยสามารถพ�มพ
ขาวดำไดสูงสุด 6,500** หนา และพ�มพสีไดสูงสุด
5,000** หนา อีกทั้งยังมีฟ�งกชั่นการพ�มพเอกสาร
2 หนาแบบอัตโนมัติ คุณจ�งสามารถลดปร�มาณ
การใชกระดาษและคาใชจา ยตางๆ ไดมากถึง 50%

ระบบร�ฟ�ลดแท็งค (Refill Tank System) ของบราเดอร
ไดรับการออกแบบมาเพ�่อการเติมหมึกที่รวดเร็วและ
สะดวกสบายไรกังวลดวยตลับหมึกที่ออกแบบมาใหอยู
ภายในตัวเคร�่องและเปดออกจากดานหนา คุณสามารถ
ตรวจสอบระดับของหมึกพ�มพไดโดยการมองผาน
ฝาครอบตลับหมึกแบบใส

การจัดการกระดาษอยางงายดาย

งานพ�มพที่มีคุณภาพ

ไมวาจะเปนกระดาษธรรมดาหร�อกระดาษโฟโต
ถาดกระดาษมาตรฐานความจ� 250 แผน และถาด
อเนกประสงคความจ� 100 แผน ก็สามารถรับ
กระดาษไดหลากหลายประเภทเพ�่อตอบรับทุก
ความตองการในการพ�มพ

สรางความประทับใจใหกับลูกคาของคุณดวย
อารตเว�รกที่โดดเดนสะดุดตาและรายงานที่ประณีต
สวยงาม พ�มพภาพถายสีสันสดใสเสนที่คมชัดและ
ขอความที่ชัดเจนดวยสีที่อิ�มชัดคุณภาพดีเยี่ยม
และมีความละเอียดในการพ�มพถึง 1200x4800 dpi

การเชื่อมตอที่หลากหลาย

สั่งพ�มพไดสะดวกทุกที่

เชื่อมตอผูใชหลายคนพรอมกันและสั่งพ�มพ
งานไดสะดวกจากที่บานหร�อที่ทำงานผาน
เคร�อขายทั้งแบบมีสายและไรสาย

สนุกไปกับการพ�มพและการสแกนผานอุปกรณ
เคลื่อนที่ไดอยางอิสระโดยไมตองใช PC ของคุณ
และคุณยังสามารถเขาถึงแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน
Brother Cloud Apps และ WebConnect
ไดโดยตรงจากเคร�่องพ�มพบราเดอร

USB Direct Print

ปุมฟ�งกชั่นใชงานงาย

พ�มพรูปถายของคุณไดโดยไมตองเชื่อมตอกับ
คอมพ�วเตอรหร�ออุปกรณเคลื่อนที่ พอรตเชื่อมตอ
ทางดานหนาชวยใหคุณสามารถพ�มพไฟล JPEG
ไดโดยตรงจากแฟลชไดรฟ USB ของคุณไดอยาง
สะดวกงายดาย

จำกัดสิทธิ์การเขาใชงาน
ฟ�งกชั่น Secure Function Lock ชวยใหคุณ
สามารถควบคุมการใชงานของแตละกลุมหร�อ
แตละบุคคลไดโดยการใหผูดูแลระบบเปนผู
กำหนดฟ�งกชั่นการพ�มพ

2

หนาจอ LCD ระบบสัมผัส 2.7 นิ�ว พรอมปุมควบคุม
จะชวยใหคุณควบคุมการทำงานไดอยางรวดเร็ว
ตรวจสอบการแจงเตือนบนเคร�่องพ�มพและสถานะ
หมึกพ�มพ และแกไขปญหาหร�อความผิดพลาดใดๆ
ที่เกิดข�้นกับเคร�่องพ�มพดวยคำแนะนำบนหนาจอ

ผสานเขากับโครงสรางพ�้นฐาน
ความปลอดภัยดานไอที
จัดการสิทธิ์ในการเขาใชงานเคร�่องพ�มพและการ
ยืนยันตัวตนเพ�่อเขาสูระบบไดอยางงายดายผาน
ระบบการจัดการจากสวนกลางดวย Active Directory
และ User Authentication

