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Použití produktu: Inkoustové multifunkční zařízení se skenerem, faxem a tiskem až do velikosti formátu A3. Navíc s dvojitým zásobní-
kem papíru s celkovou kapacitou 500 listů a automatickým oboustranným ADF podavačem až na 50 listů. Tiskárnu je možné připojit do 
sítě pomocí kabelu nebo pomocí Wi -Fi rozhraní, případně přímo s počítačem přes rozhraní USB 2.0. Tiskárna získala certifikaci Energy 
Star, která zaručuje energetickou efektivnost. Také snížená spotřeba inkoustů snižuje celkové náklady na tisk.

Popis produktu:
 ■ Standardní zásobník papíru + přídavný zásobník papíru s celkovou kapacitou 500 listů
 ■ Rychlost tisku 22 obr./min. (mono); 20 obr./min. (barevně)
 ■ Rozlišení tisku až 6 000 × 1 200 dpi
 ■ Kopírování a skenování do formátu A4
 ■ 9,3cm velkoplošný barevný dotykový displej
 ■ Integrované bezdrátové síťové rozhraní
 ■ ADF na 50 stran
 ■ Kopírování bez počítače
 ■ Rychlost faxového modemu 33,6 Kbps, PC -fax odesílání, PC -fax příjem a internet fax (ifax)
 ■ Rozlišení skeneru 2 400 × 2 400 dpi (optické ze skla skeneru)
 ■ Kapacita paměti 256 MB

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Přímá Wi -Fi komunikace s mobilními zařízeními podporujícími Wi -Fi direct
 ■ Podpora Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Apple Air-

Print a Cortado WorkPlace
 ■ Adresář na 100 e -mailových adres nebo faxových čísel
 ■ Skenování do a tisk z Google Docs, Evernote, Facebook, Flickr, 

Picassa, Dropbox, Skydrive a Box
 ■ Přímý tisk fotografií a možnost jejich vylepšení přímo na dis-

pleji zařízení

Záruka: 2 + 1 rok (po registraci na www.brother.cz)

Cena (bez DPH): 5 208 Kč

 Dvoupásmový bezdrá-
tový gigabitový router
TP -Link Archer C5 
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TP -Link
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výrobce

Použití produktu: Bezdrátový router s vysokou propustností, určený pro domácnosti či malé kanceláře, který slouží pro připojení vět-
šího počtu zařízení do místní i bezdrátové sítě, a to prostřednictvím rychlých LAN portů nebo prostřednictvím Wi -Fi včetně možnosti sdí-
lení tiskárny a centrálního úložiště dat.

Popis produktu: Wi -Fi směrovač Archer C5 pracuje souběžně v pásmech 2,4 a 5 GHz podle nového standardu 802.11ac, přičemž zacho-
vává kompatibilitu se staršími zařízeními. Propustnost 1,2 GBit/s dostačuje i pro náročné úlohy jako streamování HD videa. Umožňuje 
sdílení místní tiskárny i datového úložiště a vytvoření bezpečně odděleného přístupu na bezdrátovou síť pro hosty. Nabízí i rychlé meta-
lické připojení jedním gigabitovým portem WAN a čtyřmi gigabitovými porty LAN. Je dodáván spolu s aplikacemi pro snadnou instalaci, 
konfiguraci a správu z PC či z mobilních zařízení s iOS a Androidem.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Tři externí a tři interní antény pro spolehlivé všesměrové pokrytí s velkým dosahem
 ■ Nová generace Wi -Fi 802.11ac, zpětná kompatibilita
 ■ Současný provoz v pásmech 2,4 a 5 GHz s celkovou propustností až 1,2 Gbit/s
 ■ Dva USB porty pro sdílení tiskárny a datového úložiště.
 ■ Čtyři gigabitové RJ45 porty.
 ■ Bezpečný oddělený přístup pro hosty.
 ■ Snadná instalace a správa z PC i mobilních zařízení s iOS a Androidem.

Záruka: 2 roky

Cena (bez DPH): 2 148 Kč


