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ฟังก์ชั่น พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์, สั่งพิมพ์รูปภาพ, พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ, 
เครือข่ายไร้สาย, Wi-Fi, การพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่, WebConnect, Brother Cloud Apps

ข้อมูลทั่วไป
ความจุของหน่วยความจ�า 256MB
หน้าจอ หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 3.7 นิ้ว
การเชื่อมต่อ USB 2.0 ความเร็วสูง / USB 
เครือข่ายแบบใช้สาย / เครือข่ายไร้สาย มี
ฟังก์ชั่นการพิมพ์สี
ความเร็วในการพิมพ์ ^ สูงสุด 22 แผ่นต่อนาที (ขาวด�า) และ 20 แผ่นต่อนาที (สี)
ความเร็วในการพิมพ์ (โหมด Fast) สูงสุด 35 แผ่นต่อนาที (ขาวด�า) และ 27 แผ่นต่อนาที (สี)
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที
ความละเอียดในการพิมพ์ สูงสุด 1200x2400 dpi
การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ มี (ใหญ่สุด A4/LTR)
การพิมพ์แบบไร้ขอบ มี: A3, A4, LTR, A6, รูปภาพ 3R, 4R, 5R, การ์ด (127x203 มม./5x8 นิ้ว)
การเพิ่มคุณภาพสี (ปรับแต่งสีของงานพิมพ์
ด้วยการเพิ่มคุณภาพของรูปภาพ 
จากบราเดอร์)

มี

โหมดประหยัดหมึกพิมพ์ มี
การพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Brother iPrint&Scan, Airprint, Mopria, Google Cloud Print
WebConnect มี
Wi-Fi มี
การส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สาย (NFC) -
ฟังก์ชั่นการถ่ายเอกสารสี
ขนาดการถ่ายเอกสารสูงสุด A4
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร  
(เทียบเท่าเลเซอร์) ^^

สูงสุด 12 แผ่นต่อนาที (ขาวด�า) และ 9 แผ่นต่อนาที (สี)

ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร (สี) การพิมพ์: สูงสุด 1200x4800 dpi, การสแกน: สูงสุด 600x600 dpi 
การถ่ายเอกสาร 2 หน้า มี (A5, LTR, A4)
อัตราการเพิ่ม / ลดขนาด 25% – 400% ในการเพิ่มขึ้น 1%
N ในการถ่ายเอกสาร 1 ครั้ง มี (รวมการถ่ายเอกสารบัตรประชาชน) 
การลบสีพื้น มี
ฟังก์ชั่นการสแกนสี
ขนาดกระดาษในการส่งแฟกซ์ A4
ความละเอียดในการสแกน Optical: สูงสุด 1,200x2,400 dpi  

Interpolated: สูงสุด 19,200x19,200 dpi (ส�าหรับ Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 /Window 8.1/10)
ความเร็วในการสแกน จาก 3.37 วินาที (A4 size, 100x100 dpi)
ฟังก์ชั่น “สแกนไปยัง” รูปภาพ, OCR, อีเมล, ไฟล์, USB, FTP, เซิร์ฟเวอร์อีเมล+, ระบบเน็ตเวิร์ก
ฟังก์ชั่นการแฟกซ์สี
ขนาดกระดาษในการส่งแฟกซ์ A4
ความเร็วในการแฟกซ์ 33.6 kbps
การส่งแฟกซ์จากหน่วยความจ�า*** สูงสุด 200 หน้า
การโทรด่วน 100x2 หมายเลข#

การโทรกลุ่ม สูงสุด 6 กลุ่ม
การรับแฟกซ์เมื่อกระดาษหมด*** สูงสุด 200 หน้า
การส่งต่อแฟกซ์ มี (ขาวด�าเท่านั้น)
การแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เน็ต (รุ่น T37) มี+++

การแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ PC (ขาวด�า) การส่ง & การรับแฟกซ์* (USB/ระบบเน็ตเวิร์ก)
ฟังก์ชั่นอื่นๆ 
Brother Cloud Apps มี 
Secure Function Lock มี [รุ่น 3.0] หมายเลขจดทะเบียนผู้ใช้งาน: 10
การสั่งพิมพ์รูปภาพ
USB มี (JPEG)
การจัดการกระดาษ
การป้อนกระดาษ ถาดกระดาษมาตรฐาน สูงสุด 250 แผ่น, ถาดล่างสุดสูงสุด 250 แผ่น, ถาดอเนกประสงค์สูงสุด 100 แผ่น (ใหญ่สุด A4/LTR)
กระดาษออก สูงสุด 100 แผ่น (ใหญ่สุด A4), สูงสุด 50 แผ่น (ใหญ่สุด A3)
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ป้อนกระดาษ) สูงสุด 50 แผ่น (80 แกรม) (หงายขึ้น)
ขนาดกระดาษ 
(ถาดมาตรฐาน)

A3, LGR, A4, LTR, EXE, B4, B5, LGL, Folio, A5, A6, รูปภาพ 3R, 4R, 5R, การ์ด (127x203 มม./5x8 นิ้ว), Com-10, ซองจดหมาย DL,  
Monarch, C5 (B4, B5 เฉพาะ HK/TW เท่านั้น)

ขนาดกระดาษ  
(ถาดด้านล่าง)

A3, LGR, A4, LTR, B4(JIS)*, LGL, Folio  
(B4 เฉพาะ HK/TW เท่านั้น) 

ขนาดกระดาษ  
(ช่องป้อนกระดาษด้วยมือ)

-

ขนาดกระดาษ 
(ถาดอเนกประสงค์)

A3, LGR, A4, LTR, EXE, B4, B5, LGL, Folio, A5, A6, รูปภาพ 3R, 4R, 5R, การ์ด (127x203 มม./5x8 นิ้ว), Com-10, ซองจดหมาย DL, Monarch, C5

(B4, B5 เฉพาะ HK/TW เท่านั้น)
ประเภทกระดาษ (ถาดมาตรฐาน) กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ต, กระดาษผิวมัน (เคส/เรซิ่น), กระดาษรีไซเคิล 

*กระดาษผิวมันขนาดใหญ่สุดคือ A4/LTR
ประเภทสื่อ (ถาดด้านล่าง) กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล
ประเภทกระดาษ (ช่องป้อนกระดาษด้วยมือ) -
ประเภทกระดาษ (ถาดอเนกประสงค์) กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค์เจ็ต, กระดาษผิวมัน (เคส/เรซิ่น), กระดาษรีไซเคิล

^ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed 
^^ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24735 ส�าหรับรุ่นที่มีถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติเท่านั้น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed 
^^^ ตามมาตรฐาน ISO/ICE 17629 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.brother.com./rd/printspeed 
+ ไม่รองรับ Mac และ Linux ดาวน์โหลดได้ที่ http://support.brother.com 
++ ไม่รองรับ Linux ดาวน์โหลดได้ที่ http://support.brother.com 

เครื่องพิมพ์์อิงค์์เจ็ทมัลติฟังก์์ชั่น

เพิ่มศักยภาพงานพิมพ์
ตอบโจทย์ให้ธุรกิจคุณ

พ�มพ�

ได�

ศูนย์รวมแบบงานพิมพ์ส�าเร็จรูป (Template)  
ที่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ / หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น  
ชื่อยี่ห้อ Brother รวมถึงโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ�าเพาะใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้า 
จดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของบริษัทเหล่านั้นตามล�าดับ บริษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น

บราเดอร์ขอแนะน�าให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์เท่านั้น 
เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่ามากกว่า ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับ 
ตัวเครื่อง และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัย
โปรดทราบว่าการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการ 
ใช้วัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้จากบราเดอร์
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OS & SOFTWARE ที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows: Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 

Mac: OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x
เครื่องมือการจัดการระบบเน็ตเวิร์ก การจัดการผ่านเว็บไซต์ (แนะน�าให้ใช้ Windows IE 8.0 / 11.0, Safari 9.0), BRAdmin Light+ 
อุปกรณ์
หมึกจาก InnobellaTM ** LC3617 BK/C/M/Y ให้งานพิมพ์ในปริมาณมาก (สูงสุด 550 แผ่น), LC3619 BK ให้งานพิมพ์ในปริมาณมากสุด (สูงสุด 3,000 แผ่น),  

LC3619 C/M/Y ให้งานพิมพ์ในปริมาณมากสุด (สูงสุด 1,500 แผ่น)
กระดาษบราเดอร์ BP71GA3: กระดาษโฟโต้ผิวมันขนาด A3, BP71GA4: กระดาษโฟโต้ผิวมันขนาด A4, BP71GP20: กระดาษโฟโต้ผิวมันขนาด 4x6 นิ้ว,  

BP60MA3: กระดาษผิวด้านขนาด A3, BP60MA: กระดาษผิวด้านขนาด A4, BP60PA3: กระดาษธรรมดาขนาด A3, BP60PA: กระดาษธรรมดาขนาด A4
ขนาด & น�า้หนัก
ไม่รวมกล่อง 530 มม. (กว้าง) x 398 มม. (ลึก) x 374 มม. (สูง), 20.6 กก.

+++ ดาวน์โหลดได้ที่ http://support.brother.com 
* ดาวน์โหลดผ่าน Windows® เท่านั้น 
** ปริมาณงานพิมพ์ต่อตลับหมึกได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 
*** ตามมาตรฐานแผ่นทดสอบ ITU-T No 1/MMR 
# จัดเก็บที่อยู่ได้สูงสุด 100 รายการ แต่ละรายการอาจมี 2 หมายเลข 
- ข้อมูลถูกต้อง ณ วันเวลาที่จัดพิมพ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.brother.com

MFC-J2730DW InkBenefit

คุณภาพของหมึกพิมพ์สี กันน�า้ได้ทุกสี พร้อมประสิทธิภาพความเร็วในการพิมพ์ที่มากขึ้น*

ถาดใส่กระดาษรองรับได้ปริมาณมาก พิมพ์ได้ถึง 100,000 แผ่น



สัมผัสประสบการณ์ 
งานพิมพ์ขนาด A3  
อย่างเต็มรูปแบบ

ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

เครื่องพิมพ์์อิงค์์เจ็ทมัลติฟังก์์ชั่นใหม่จากบราเดอร์

MFC-J2730DW 
InkBenefit

หลากหลายขนาดเพื่อให้ตรงกับทุกความต้องการ
ลืมไปเลยกับตาราง Excel ที่อ่านยากและเอกสารที่มีข้อมูลเยอะ เพราะด้วยความสามารถ 
ในการพิมพ์งาน A3 นี้ คุณจะสามารถขยาย แสดง และน�าเสนองานพิมพ์ของคุณได ้
โดยไม่มีข้อมูลใดๆ ตกหล่น ไม่ว่าจะพิมพ์งานขนาดใหญ่หรือรูปถ่ายใบเล็กๆ คุณสามารถ 
เลือกขนาดงานพิมพ์ที่มีให้เลือกหลากหลายตรงตามความต้องการได้

พ�มพ�

ได�

พบกับเครื่องพิมพ์์อิงค์์เจ็ทมัลติฟังก์์ชั่นใหม่จากบราเดอร์ที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจคุณ  
ด้วยประสิทธิภาพการท�างานที่มีคุณภาพสูงและช่วยประหยัดต้นทุนค่าพิมพ์  

คุณจึงสามารถพิมพ์งานได้ในปริมาณมาก ตอบโจทย์ให้ธุรกิจคุณ

** ปริมาณงานพิมพ์ต่อตลับหมึกได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711

ลดต้นทุนการพิมพ์ 
ให้งานพิมพ์มีต้นทุนต�า่ด้วยหมึก InkBenefit ของบราเดอร์ที่ให้งานพิมพ์ได้ในปริมาณมาก 
หมึก InkBenefit ให้งานพิมพ์ได้สูงถึง 3,000** แผ่นส�าหรับงานขาวด�าและ 1,500** แผ่น
ส�าหรับงานสี ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าจะประหยัดเวลาในการพิมพ์และมีต้นทุนต�่า

ขาวด�า: พิมพ์ได้สูงสุด  
3,000 แผ่นต่อตลับ

การพิมพ์แบบกันน�า้ 
และไม่ซีดจาง

งานพิมพ์ที่มีคุณภาพยาวนาน 
ในทุกครั้ง
แผนผัง ตัวเลข และสไลด์น�าเสนองานของคุณจะชัดเจนในทุกงานพิมพ์ ด้วยหมึก 
รูปแบบใหม่ที่เม็ดสีมีคุณสมบัติแห้งเร็ว จึงให้งานที่มีคุณภาพดีกว่าทั้งงานขาวด�า 
ที่คมเข้มสูงและงานสีที่สมจริง การพิมพ์ที่ละเอียดและมีคุณภาพสูงนี้ยังกันน�า้ 
และไม่ซีดจางซึ่งถือเป็นการรับประกันว่างานพิมพ์ของคุณจะคงอยู่ยาวนาน 

iPrint&Scan
สั่งพิมพ์และสแกนได้จาก 
อุปกรณ์เคลื่อนที่

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

WebConnect
สั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ 
โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

Brother Cloud Apps
เข้าถึงแอปพลิเคชั่นบน Cloud  
ได้โดยตรงจากเครื่องพิมพ์บราเดอร์

เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายแค่เพียงปลายนิ้ว
สั่งพิมพ์งานและควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส 3.7 นิ้ว‡  

มาพร้อมอีเธอร์เน็ตและระบบไร้สายแบบติดตั้งในตัวยังท�าให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ ์
ทั้งหมดของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุด 

‡ ใช้กับ MFC-J2730DW InkBenefit

พิมพ์ได้ถึง 100,000 แผ่น
อายุการใช้งานที่ยาวนาน 
คุณต้องการเครื่องพิมพ์ที่สามารถรักษาประสิทธิภาพการพิมพ์ไว้ได้นานในระยะยาว 
ด้วยการออกแบบมาให้แข็งแรงและสามารถพิมพ์ได้ถึง 100,000 แผ่น  
คุณจะมีเครื่องพิมพ์คู่ใจที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและตอบโจทย์ให้ธุรกิจคุณ

ถาดป้อนกระดาษขนาดใหญ่ 
ส�าหรับงานพิมพ์ปริมาณมาก

ตรงตามความต้องการงานพิมพ์ในปริมาณมากเพราะไม่จ�าเป็นต้องคอยเติมกระดาษบ่อยๆ  
ถาดกระดาษมาตรฐานรองรับกระดาษได้สูงสุดถึง 250 แผ่น ในขณะที่ถาดอเนกประสงค์รองรับ
กระดาษได้สูงสุดถึง 100 แผ่น แล้วยังสามารถใส่กระดาษเพิ่มได้ด้วยถาดกระดาษด้านล่าง 
ซึ่งสามารถเพิ่มกระดาษได้อีก 250 แผ่น ท�าให้สามารถบรรจุกระดาษได้ทั้งหมด 600 แผ่น‡ 

‡ ใช้กับ MFC-J2730DW InkBenefit

พิมพ์เร็วที่สุดในรุ่น*

ด้วยระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกที่เร็วถึง 6 วินาที^^, 22ipm^  
ส�าหรับงานขาวด�าและ 20ipm^ ส�าหรับงานสี เครื่องพิมพ์์อิงค์์เจ็ท 
รุ่นใหม่นี้จึงท�าให้คุณลดระยะเวลาในการรอคอยงานพิมพ์  
แต่มีเวลาดูแลธุรกิจของคุณมากขึ้น

ระยะเวลาในการพิมพ์ 
แผ่นแรก: 6 วินาที

เติมกระดาษน้อยลงเพราะมีความจุ 
กระดาษถึง 600 แผ่น‡

* เวลาในการพิมพ์แม่นย�า  
^ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734  
^^ ตามมาตรฐาน ISO/ICE 17629 

$


