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ศูนย�รวมแบบงานพ�มพ�สำเร็จรูป (Template)
ท่ีให�ดาวน�โหลดได�โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย

ขนาดและน้ำหนัก
ขนาด (กว�าง x ลึก x สูง) 

น้ำหนัก

575 มม. x 477 มม. x 310 มม.
19.14 กก.

วัสดุและอุปกรณ�
หมึกพ�มพ�

กระดาษบราเดอร�

BTD60 BK: พ�มพ�กระดาษ A4 ได�ประมาณ 6500 หน�า** | BT5000 C/M/Y: พ�มพ�กระดาษ A4 ได�ประมาณ 5000 หน�า**
BP71GA4: กระดาษโฟโต�ผิวมันขนาด A4 | BP71GP20: กระดาษโฟโต�ผิวมันขนาด 4x6" | BP60MA: กระดาษผิวด�านขนาด A4 | BP60PA: กระดาษธรรมดาขนาด A4

ฟ�งก�ชั่นการแฟกซ�
ความเร็วในการแฟกซ� 

ขนาดการแฟกซ�สูงสุด

การส�งแฟกซ�จากหน�วยความจำ***   

การโทรด�วน

33.6 kbps
ใหญ�สุด A3

สูงสุด 180 หน�า
100 x 2 หมายเลข

การโทรกลุ�ม

การรับแฟกซ�เมื่อไม�มีกระดาษ*** 

การส�งต�อแฟกซ� (ขาวดำเท�านั้น)

สูงสุด 6 กลุ�ม
สูงสุด 180 หน�า

มี
การส�งแฟกซ�ผ�านพ�ซี (ขาวดำเท�านั้น) การส�งและรับ* (USB และเคร�อข�าย)

อื่นๆ
หน�วยความจำ

จอแสดงผล

การเชื่อมต�อ

เคร�อข�ายแบบใช�สาย/เคร�อข�ายไร�สาย

128MB
จอสี TFT LCD ขนาด 2.7 นิ�ว

USB 2.0 ความเร็วสูง

LAN แบบใช�สาย/ไร�สาย

Brother Cloud Apps

USB Direct Print

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ 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

เคร�่องมือการจัดการเคร�อข�าย BRAdmin Light+

มี

มี (เฉพาะ JPEG)

การจัดการกระดาษ
ป�อนกระดาษ (ถาดมาตรฐาน) สูงสุด 250 แผ�น (80 แกรม)
ป�อนกระดาษ (ถาดอเนกประสงค�) สูงสุด 100 แผ�น (80 แกรม)
กระดาษออก สูงสุด 100 แผ�น (ใหญ�สุด A4/Letter) | สูงสุด 50 แผ�น (ใหญ�กว�า A4/Letter)
ถาดป�อนกระดาษอัตโนมัติ กระดาษ 80 แกรม 50 หน�า (หงายข�้น), เร�ยงสำเนาสูงสุด 30 หน�า

ขนาดกระดาษ
(ถาดมาตรฐาน)

ขนาดกระดาษ

(ถาดอเนกประสงค�)

ประเภทกระดาษ (ถาดมาตรฐาน) กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค�เจ็ท, กระดาษผิวมัน (แคส/เรซิ�น), กระดาษร�ไซเคิล (64-220 แกรม)
ประเภทกระดาษ (ถาดอเนกประสงค�) กระดาษธรรมดา, กระดาษอิงค�เจ็ท, กระดาษผิวมัน (แคส/เรซิ�น), กระดาษร�ไซเคิล (64-220 แกรม)

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 เท�านั้น)

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 เท�านั้น)

ความเร็วในการสแกน#
A4 แนวตั้ง: สูงสุด 18 ภาพต�อนาที (ขาวดำ/สี)

A4 แนวนอน: สูงสุด 11 ภาพต�อนาที (ขาวดำ/สี)
A3: สูงสุด 8 ภาพต�อนาที (ขาวดำ/สี)

ฟ�งก�ชั่น "สแกนไปยัง" 

ฟ�งก�ชั่นการถ�ายเอกสาร
ความเร็วในการถ�ายเอกสาร^^

การถ�ายเอกสาร 2 หน�า

อัตราการเพ��ม / ลดขนาด 

การถ�ายสำเนารวมกันในหน�าเดียว

การลบสีพ�้น               

ฟ�งก�ชั่นการสแกน

สูงสุด 15 ภาพต�อนาที (ขาวดำ) และ 11 ภาพต�อนาที (สี)

ขนาดการถ�ายเอกสารสูงสุด ใหญ�สุด A3
มี (กำหนดเอง)

25% - 400% เพ��มข�้นครั้งละ 1%
2 in 1 / 2 in 1 (บัตรประจำตัว)* / 4 in 1 (LGR/LTR/A3/A4  เท�านั้น) (*LTR/A4 เท�านั้น) 

มี

รูปภาพ, OCR, อีเมล, ไฟล�, การ�ดความจำ, Sharepoint, เคร�อข�าย, FTP (ผ�าน SSL), SFTP

ขนาดการสแกนสูงสุด

ความละเอียดในการสแกน

ใหญ�สุด A3

ออปติคอล: สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi อินเทอร�โพเลชั่น: สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1/10)

ฟ�งก�ชั่น

ฟ�งก�ชั่นการพ�มพ�
ความเร็วในการพ�มพ� (เทียบเท�าเลเซอร�)^ สูงสุด 22 ภาพต�อนาที (ขาวดำ) และ 20 ภาพต�อนาที (สี)
ความเร็วในการพ�มพ� (โหมด Fast) สูงสุด 35 แผ�นต�อนาที (ขาวดำ) และ 27 แผ�นต�อนาที (สี)
ระยะเวลาในการพ�มพ�แผ�นแรก^^^ (FPOT) สูงสุด 5.5 ว�นาที (ขาวดำ) และ 6 ว�นาที (สี)
ความละเอียดในการพ�มพ� สูงสุด 1,200 x 4,800 dpi
การพ�มพ�เอกสาร 2 หน�า อัตโนมัติ (ใหญ�สุด A3/LGR)
การพ�มพ�แบบไร�ขอบ มี

มี

โหมดประหยัดหมึกพ�มพ� มี
การพ�มพ�ผ�านอุปกรณ�พกพา Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print 
WebConnect มี
Wi-Fi Direct มี

สแกน ถ�ายเอกสาร แฟกซ� และพ�มพ�เอกสาร 2 หน�าอัตโนมัติพร�อมการเชื่อมต�อทั้งแบบไร�สายและมีสาย

การเพ��มคุณภาพสี (ปรับแต�งสีของงานพ�มพ�ด�วยการ
เพ��มคุณภาพของรูปภาพจากบราเดอร�)

คุ�มค�า

การเชื่อมต�อที่ยืดหยุ�น

พ�มพ�ด�วยความเร็วสูง

งานพ�มพ�คุณภาพสูง

MFC-T4500DW

สมบูรณ�แบบ ทุกจ�นตนาการ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 สำหรับข�อมูลเพ��มเติม โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24735 สำหรับรุ�นที่มีถาดป�อนกระดาษอัตโนมัติเท�านั้น สำหรับข�อมูลเพ��มเติม
โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17629 สำหรับข�อมูลเพ��มเติม โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17991 สำหรับข�อมูลเพ��มเติม โปรดดูที่ www.brother.com/rd/printspeed
ไม�รองรับ Mac และ Linux ดาวน�โหลดได�ที่ http://support.brother.com

*
** 

***
-

ดาวน�โหลดผ�าน Windows® เท�านั้น
ปร�มาณงานพ�มพ�โดยประมาณนี้คำนวณจากว�ธีการของบราเดอร�ที่ใช�รูปแบบการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 24712
ปร�มาณงานพ�มพ�โดยประมาณนี้ไม�ได�อ�างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 24711
ตามแผนผังการทดสอบ ITU-T No 1/MMR
ข�อมูลถูกต�อง ณ วันเวลาที่จัดพ�มพ� และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

^ 
^^ 

^^^ 
#
+

บราเดอร�ขอแนะนำให�คุณเลือกใช�วัสดุการพ�มพ�ของแท�จากบราเดอร�เท�านั้น เพ�่องานพ�มพ�ที่มีคุณภาพและ
คุ�มค�ามากกว�าป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหายกับตัวเคร�่อง และสามารถทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพ�อ่ความปลอดภัยโปรดทราบว�าการรับประกันจะไม�ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช�วัสดุการพ�มพ�
ที่ไม�ใช�ของแท�จากบราเดอร�

Microsoft, Windows, โลโก�ของ Windows และ/หร�อผลิตภัณฑ�อื่นๆ ของ Microsoft ที่กล�าวถึงในเอกสารนี้เป�นเคร�่องหมายการค�าจดทะเบียนของบร�ษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมร�กาและ/หร�อประเทศอื่น
ชื่อยี่ห�อ Brother รวมถึงโลโก�เป�นเคร�่องหมายการค�าของบร�ษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ�น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูลจำเพาะใดๆ ก็ตามโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า เคร�่องหมายการค�าจดทะเบียน
ทั้งหมดที่กล�าวถึงเป�นทรัพย�สินของบร�ษัทเหล�านั้นตามลำดับบร�ษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ�น 

รองรับงานพ�มพ�
ขนาด

ด�วยเคร�่องพ�มพ�อิงค�เจ็ทมัลติฟ�งก�ชั่นระบบร�ฟ�ลด�แท็งค� รองรับงานพ�มพ�ขนาด A3

   สร�างสรรค�ทุกจ�นตนา การของคุณให�สมบูรณ�แบบ



2
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100

เติมหมึกได�อย�างง�ายดาย

สะดวกใช�งานง�าย ประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาที่ประหยัด

คุ�มค�า

ตัวเลือกสำหรับการพ�มพ�งาน
ขนาดใหญ�ข�้น
สร�างสรรค�ผลงานชิ�นใหญ�และพ�มพ�งาน
ขนาดใหญ�ข�้นได�ด�วยความสามารถใน
การพ�มพ�งานขนาดใหญ�ถึง A3

พ�มพ�ด�วยความเร็วสูง

ช�วยให�คุณประหยัดเวลาในการพ�มพ� ด�วยความเร็ว
22/20 ภาพต�อนาที^ รับงานพ�มพ�แผ�นแรกภายใน
เวลาไม�เกิน 6 ว�นาที^^^ โดยไม�สูญเสียความละเอียดสี

การจัดการกระดาษอย�างง�ายดาย

ไม�ว�าจะเป�นกระดาษธรรมดาหร�อกระดาษโฟโต�
ถาดกระดาษมาตรฐานความจ� 250 แผ�น และ
ถาดอเนกประสงค�ความจ� 100 แผ�น ก็สามารถ
รับกระดาษได�หลากหลายประเภทเพ�่อตอบทุก
ความต�องการในการพ�มพ� สแกนถ�ายเอกสาร
และแฟกซ�อย�างราบร�่นไม�ขาดตอน
ด�วยถาดป�อนกระดาษอัตโนมัติความจ� 50 แผ�น

งานพ�มพ�ที่มีคุณภาพ

สร�างความประทับใจให�กับลูกค�าของคุณด�วย
อาร�ตเว�ร�กที่โดดเด�นสะดุดตาและรายงานที่ประณีต
สวยงาม พ�มพ�ภาพถ�ายสีสันสดใส เส�นที่คมชัด
และข�อความที่ชัดเจนด�วยสีที่อิ�มชัดคุณภาพดีเยี่ยม
และมีความละเอียดในการพ�มพ�ถึง 1200x4800 dpi

การเชื่อมต�อที่หลากหลาย

เชื่อมต�อผู�ใช�หลายคนพร�อมกันและสั่งพ�มพ�งาน
ได�สะดวกจากที่บ�านหร�อที่ทำงานผ�านเคร�อข�าย
ทั้งแบบมีสายและไร�สาย

สั่งพ�มพ�ได�สะดวกทุกที่

สนุกไปกับการพ�มพ�และการสแกนผ�านอุปกรณ�
เคลื่อนที่ได�อย�างอิสระโดยไม�ต�องใช� PC ของคุณ
สามารถเข�าถึงฟ�งก�ชั่นต�างๆ ที่ล้ำสมัย เช�น
Brother Cloud Apps และ WebConnect
ได�โดยตรงจากเคร�่องพ�มพ�บราเดอร�ของคุณ

USB Direct Print

พ�มพ�รูปถ�ายของคุณได�โดยไม�ต�องเชื่อมต�อกับ
คอมพ�วเตอร�หร�ออุปกรณ�เคลื่อนที่ พอร�ตเชื่อมต�อ
ทางด�านหน�า ช�วยให�คุณสามารถพ�มพ�ไฟล� JPEG
ได�โดยตรงจากแฟลชไดรฟ� USB ของคุณได�อย�าง
สะดวกง�ายดาย

ปุ�มฟ�งก�ชั่นใช�งานง�าย

หน�าจอ LCD ระบบสัมผัส 2.7 นิ�ว พร�อมปุ�มฟ�งก�ชั่น
ช�วยควบคุมการทำงานได�อย�างรวดเร็ว ตรวจสอบ
การแจ�งเตือนบนเคร�่องพ�มพ�และสถานะหมึกพ�มพ�
และแก�ไขป�ญหาหร�อความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดข�้น
กับเคร�่องพ�มพ�ด�วยคำแนะนำบนหน�าจอ

จำกัดสิทธิ์การเข�าใช�งาน

ฟ�งก�ชั่น Secure Function Lock ช�วยให�คุณสามารถ
ควบคุมการใช�งานของแต�ละกลุ�มหร�อแต�ละบุคคลได�
โดยการให�ผู�ดูแลระบบเป�นผู�กำหนดฟ�งก�ชั่นการพ�มพ�

ผสานเข�ากับโครงสร�างพ�้นฐาน
ความปลอดภัยด�านไอที
จัดการสิทธิ์ในการเข�าใช�งานเคร�่องพ�มพ�และการยืนยัน
ตัวตนเพ�่อเข�าสู�ระบบได�อย�างง�ายดายผ�านระบบการ
จัดการจากส�วนกลางด�วย Active Directory และ User
Authentication 

ประหยัดได�มากข�้นด�วยหมึกพ�มพ�บราเดอร�ที่ให�
ปร�มาณงานพ�มพ�สูงเป�นพ�เศษ โดยสามารถพ�มพ�
ขาวดำได�สูงสุด 6,500** หน�า และพ�มพ�สีได�สูงสุด
5,000** หน�า อีกทั้งยังมีฟ�งก�ชั่นการพ�มพ�เอกสาร
2 หน�าแบบอัตโนมัติคุณจ�งสามารถลดปร�มาณการ
ใช�กระดาษและค�าใช�จ�ายต�างๆ ได�มากถึง 50%

ระบบร�ฟ�ลด�แท็งค� (Ref ill Tank System) ของ
บราเดอร�ได�รับการออกแบบมาเพ�่อการเติมหมึก
ที่รวดเร็วและสะดวกสบายไร�กังวลด�วยตลับหมึก
ที่ออกแบบมาให�อยู�ภายในตัวเคร�่อง และเป�ดออก
จากด�านหน�าคุณสามารถตรวจสอบระดับของหมึกพ�มพ�
ได�โดยการมองผ�านฝาครอบตลับหมึกแบบใส


