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DCP-8250DN 
Vysokorychlostní mono laserové multifunkční zařízení   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 

Automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování  
Funkce automatického tisku brožury 

Rychlost tisku až 40 str./min. (A4) 
Gigabitová drátová síť (10/100/1000 Base-TX Ethernet) 

Rozhraní Hi-Speed USB 2.0 
Standardní kazetový zásobník na 500 listů2 (s volitelným zásobníkem lze rozšířit až na 1000 listů) 

Víceúčelový podavač na 50 listů2 
ADF (aut. podavač dokumentů) až na 50 listů2 
Standardní paměť 128 MB, max. až 384 MB 

Barevný dotykový LCD displej 5" (12,6 cm) s TFT 
Podporuje Google Cloud Print6, Apple AirPrint6 a Cortado WorkPlace®6   

Přímý tisk a skenování z/do USB flash disku 
Na vyžádání podpora otevřeného rozhraní Brother  

 

TISKÁRNA 

Rychlost tisku až 40 str./min. (A4) 
Rychlost duplexního tisku až 18 str./min. (9 listů) 
Rozlišení až 1200 x 1200 dpi 
PCL6 & BR- Script3 (jazyková emulace Postscript3) 
Rovná dráha průchodu papíru (zadní výstup) 
Doporučený měsíční objem tisku 1000 – 5000 stran 
Max. měsíční objem tisku 100 000 stran 

KOPÍRKA 

Rychlost kopírování až 40 str./min. 
Rozlišení až 1 200 x 600 dpi 
Až 99 kopií z originálu, třídění a stohování 
Zoom 25% - 400% s krokem 1% 

BAREVNÝ SKENER 

Skenovací technologie Dual CIS 
Rozlišení skenování až 1200 x 600 dpi z ADF  
Rozlišení skenování až 1200 x 1200 dpi ze skla skeneru 
Rozlišení až 19 200 x 19 200 dpi (interpolované)8 
Skenování do e-mailu, OCR, grafiky a souboru8 
Skenování do síťové složky (pouze Windows®) a FTP 
Skenování na e-mailový server 
ISIS5, TWAIN a WIA kompatibilní 

E-MAILOVÝ ADRESÁŘ 

Rychlé vytáčení (300 voleb) 
Skupinové vytáčení (20 voleb) 
LDAP (možnost připojení k povolenému externímu 
LDAP adresáři, jako je Microsoft ® Exchange) 
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Technické specifikace 
Obecné 
Laserové zařízení třídy 1   IEC 60825-1:2007 
Procesor    StarSapphire 400 MHz 
Rozhraní    Hi-Speed USB 2.0 
Drátová síť    gigabitový Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
Paměť    128 MB 
Volitelná paměť   rozšiřitelná až na 384 MB, pomocí 1 x DDR2 (144 PIN) slot) 
LCD displej    barevný dotyková 5" (12,6 cm) s TFT 
 
 
Duplexní tiskárna 
Automatický oboustranný tisk  ano 
Rychlost tisku     40 str./min. (A4) 
Rychlost oboustranného (duplexního) tisku  až 18 str./min. (9 listů) A4 
Rozlišení    1200 x 1200 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi 
První výtisk (z pohotovostního režimu) za méně než 8,5 sekundy 
Ohřev (z režimu spánku)   za méně než 3 sekundy 
Emulace    PCL6, BR-Script3 (jazyková emulace Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 
Písma (PCL)    66 škálovatelných písem, 12 bitmapových písem 
Písma (PS)    66 škálovatelných písem 
Čárové kódy (PCL) Code39, Interleaved 2 of5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, 

ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128(set A, set B, set C) 
 

Kopírka 
Rychlost    až 40 str./min. 
FCOT (z pohotovostního režimu)  10,5 sekundy 
Rozlišení    1200 x 600 dpi 
Vícenásobné kopírování / stohování / třídění až 99 kopií z originálu / stohování nebo třídění 
Poměr zvětšení / zmenšení  25% až 400% s krokem 1%  
Soutisk    soutisk 2 nebo 4 stran na 1 stranu A4 
Stupně šedi    256 odstínů šedé pro kopírování 

 
Barevný skener 
Rozlišení skenování z ADF  1200 x 600 dpi 
Rozlišení skenování ze skla skeneru  1200 x 1200 dpi 
Interpolované rozlišení8   19200 x 19200 dpi 
Barevná hloubka   48 bit interně / 24 bit externě 
Stupně šedi    256 odstínů šedé pro skenování 
Tlačítko “Scan”   skenování do e-mailu, grafiky, OCR, souboru8  
Skenování z počítače   do e-mailu, grafiky, OCR, souboru 8 
Síťové skenování ze zařízení   do síťové složky (pouze Windows®), FTP a e-mailového serveru 
 
 
Ovladač skeneru 
Windows    TWAIN, WIA a ISIS5 (Windows 7, Windows Vista & Windows XP) 
Macintosh    TWAIN a ICA 
Linux     SANE 
 
E-mailový adresář  
Rychlé vytáčení   300 voleb, rychlé odesílání na e-mail zadáním 3 místného čísla 
Bleskové vytáčení  32 voleb, vložení e-mailové adresy stisknutím jediného tlačítka na displeji 
Skupinové vytáčení   nastavení až 20 skupin pro odesílání  
LDAP5 ano (možnost připojení k povolenému externímu LDAP adresáři, jako je Microsoft ® Exchange) 

  
 
Ovladač tiskárny 
Windows® Windows 7® (32 & 64 bitová verze), Windows Vista® (32 & 64 bitová verze), Windows® XP Professional (32 & 64 

bitová verze), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bitová verze), 
Windows® Server 2003 (32 & 64 bitová verze)  

Macintosh   Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x nebo vyšší  
Linux5   CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) 
 
Postscript Universal Printer Driver  ovladač pro Windows®, který umožňuje tisknout z jakéhokoliv Brother zařízení připojeného do sítě a podporujícího 

Postscript 
PCL Universal Printer Driver ovladač pro Windows®, který umožňuje tisknout z jakéhokoliv Brother zařízení připojeného do sítě a podporujícího 

PCL 
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Funkce tiskového ovladače 
Soutisk 3    2, 4, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4 pro úsporu papíru 
Tisk plakátu 4   zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí roztisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4 
Tisk vodoznaku 4   přidání předdefinovaného textu nebo uživatelem definované zprávy nebo grafiky do tištěného dokumentu 
Tisk maker 4 vytvoření a vložení vlastní šablony, například loga společnosti, která se automaticky vytiskne v horní části 

dokumentu 
ID tisk4    přidání identifikace tištěných dokumentů (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské jméno)  
Automatický duplexní tisk  automatický oboustranný tisk 
Ruční duplexní tisk 4   ruční oboustranný tisk (vhodné pro média, u kterých není možné použít automatický oboustranný tisk) 
Tisk brožury 4   tisk pro snadné čtení, profesionální dokumenty ve formátu sešitu A5 
Tichý režim    snižuje hluk zařízení během tisku (může snížit rychlost tisku) 
Přeskakování prázdných stránek4  ignorování prázdných stránek v dokumentech 
Opakovaný tisk4   vytištění posledního dokumentu, který byl odeslán do zařízení 
 

 
 Manipulace s papírem 
Vstup papíru2    
Standardní zásobník    500 listů 
Víceúčelový podavač    50 listů 
Volitelný zásobník   1 x 500 listů (LT-5400) 

 ADF    50 listů 
 
Výstup papíru2   
Lícem dolů    150 listů 

 Lícem nahoru (rovná dráha průchodu papíru)  1 list 
 
 

Tisková média 
Typy médií   
Standardní zásobník    běžný a recyklovaný papír (60 - 105 g/m2)   
Víceúčelový podavač   běžný, recyklovaný a hrubý papír (60 – 163 g/m2) 
ADF    běžný a recyklovaný papír (64 - 90 g/m2) 
Tisk obálek    ano, z víceúčelového podavače (v závislosti na kvalitě a typu materiálu) 
Tisk štítků    ano, z víceúčelového podavače (v závislosti na kvalitě a typu materiálu)  

    
Formáty médií 
Standardní zásobník A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (dlouhý okraj), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio (režim automatického duplexního 

tisku je podporován pouze pro formát A4) 
Víceúčelový podavač   šířka: 76,2 – 215,9 mm x délka: 127 – 355,6 mm 
ADF    šířka: 147,3 – 215,9 mm x délka: 147,3 – 355,6 mm 
 
 
Mobilní tisk / tisk přes webové rozhraní 
iPrint&Scan (Android) 7   tisk ve formátu JPG a PDF přímo z mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android  
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) 7   tisk ve formátu JPG a PDF přímo ze zařízení iPad / iPhone / iPod 
Google Cloud Print6   tisk běžných typů souborů z aplikace Google Cloud Print 
Apple AirPrint6   tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné Apple AirPrint aplikace 
Cortado Cloud Print6 tisk běžných typů souborů ze  smartphonu, tabletu nebo počítače se systémem Cortado, který podporuje Cortado 

Cloud Print 
 
 

Síť 
Gigabitová drátová síť   10/100/1000 Base-TX 
Síťové protokoly   TCP/IP (IPv4 a IPv6) 
IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, 

LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and 
server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client 

IPv6 (ve výchozím nast. - vypnuto)  NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, 
TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services 
(Print), CIFS Client, SNTP Client 

Síťové zabezpečení APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, 
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos 

Print Log do sítě záznamy do souboru v síti o tiskových činnostech každého uživatele, včetně uživatelského jména v síti, názvu 
dokumentu a počtu tištěných stránek  

E-mailová upozornění  zasílání zpráv o změně stavu tiskárny na zvolenou e-mailovou adresu 
IPv4 omezení  omezení přístupu a aktivit uživatele na zařízení prostřednictvím sítě 
 
 
Network Management Utilities 
Webový server   přístup k nastavení zařízení přes webový prohlížeč 
BRAdmin Light3    pro nastavení a správu tiskáren v sítích LAN 
Driver Deployment Wizard4  software pro rychlý a snadný způsob instalace tiskového ovladače v síti 
BRAdmin Professional 34&5  pro připojení, nastavení a správu tiskáren v sítích LAN nebo WAN  

Web BRAdmin4&5 serverový nástroj pro správu v sítích LAN a WAN (pokud je instalováno do Windows, lze prohlížet z jakéhokoliv 
operačního systému přes webový prohlížeč) 
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Spotřební materiál  
Toner v dodávce   až 8000 stránek1 
Standardní toner (TN-3330)   až 3000 stránek 1 

Toner s vysokou výtěžností (TN-3380)  až 8000 stránek 1 

Toner se super vysokou výtěžností (TN-3390) až 12000 stránek1 
Válec (DR-3300)   až 30000 stránek (1 stránka na úlohu)    

  
Četnost výměny spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na počtu listů jedné tiskové úlohy, procentu pokrytí, velikosti papíru, typu zadané úlohy a typu média.  
Například lesklý křídový papír bude mít za následek zkrácení životnosti spotřebního materiálu. 
 
Volitelné příslušenství    
Rozšiřující spodní zásobník (LT-5400)  zásobník na 500 listů papíru (max. 1) 
Paměť rozšiřitelná až na 384 MB, standardní moduly 1 x DDR2 16bit 144pin (nejsou dostupné u Brother) 

   
Rozměry a hmotnosti 
 

 S kartonovým obalem Bez kartonového obalu (se  spotřebním mat.) 

Rozměry 594 (š) x 533 (d) x 636 (v) mm 491 (š) x 415 (d) x 477 (š) mm 
Hmotnost 21,9 kg 15,8 kg  

 
 
 

Spotřeba energie/úroveň akustického tlaku 
 

 Spotřeba energie (měřeno při 25oC)  Úroveň akustického tlaku Úroveň akustického výkonu  
 

Tisk méně než 694 W  méně než 59 dBA méně než 6,36 BA 
Tichý režim méně než 350 W méně než 54 dBA méně než 6,36 BA 
Pohotovostní režim méně než 9,8 W méně než 37 dBA méně než 4,70 BA 
Hluboký spánek méně než 1,6 W neslyšitelný  neslyšitelný 
Automatické vypnutí (režim Off) méně než 0,45 W neslyšitelný neslyšitelný 

 
 
Ekologie 
TEC hodnota (ENERGY STAR® verze 1.1) 2,280 kWh/týdně 
Úspora energie    snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny 
Úspora toneru    pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby toneru 
Energy Star    ano 
Blue Angel    ano 
Nordic Swan    ano 

 
Zatížitelnost  
Doporučená měsíční   1000 – 5000 stránek 
Maximální měsíční    100000 stránek  

 
 

Součást dodávky 
Tonerová kazeta (až 8000 stránek1) 

 Válcová jednotka (až 30000 stránek) 
 Napájecí kabel 
 Ovladače pro Windows® a Mac 
 Stručný návod k obsluze 

Propojovací kabel k PC není součástí dodávky 
 
 

 
1kapacita tonerové kazety je deklarována v souladu s ISO/IEC19752 
2 počítáno s papírem 80 g/m² 

 3 pouze Windows® a Mac®  
4 pouze Windows® 
5 zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com  
6 musí být připojeno k webu  

7 pro Android zařízení s Android 1.6 nebo vyšší a Apple zařízení s iOS 2.0 nebo vyšší 
8 vyžaduje software Brother 
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Obecné 
Bezdrátová síť   IEEE 802.11b/g/n 
 
 
Fax 
Faxový modem  33600 bps (Super G3) 
Internetový fax (iFax) 5   faxová komunikace prostřednictvím internetu bez použití telefonní linky5 

PC Fax odesílání a příjem   odeslání a přijímání faxů přímo z/do PC (příjem pouze pro Windows®) 
Opakování volby   automatické opakování volby, je-li volané faxové číslo obsazené   
Telefonní seznam  elektronický abecední tel. seznam s uloženými bleskovými a rychlými volbami a skupinami  
Řetězové vytáčení  umožňuje uživateli ukládat dlouhé bleskové a rychlé volby 
Hlasitost reproduktoru / vyzvánění  3 stupně a vypnuto   
Přepínání FAX/TEL    automatická rozpoznání příchozího faxu a hovoru 
Extra jemné rozlišení   umožňuje kvalitní přenos a příjem velmi malého písma či nákresů  
Kontrast    volba kontrastu auto / světlý / tmavý    
Vzdálený přístup   umožňuje uživateli přistupovat na dálku ke svému přístroji pomocí jiného telefonu s dotykovou volbou  
Polling (typ)     Secure Polling 
Rychlé skenování zkracuje dobu skenování skenováním faxu do paměti před odesláním, přibl. 2 sekundy na stránku A4 
Vysílání z paměti   až 500 stránek (ITU-T testovací tabulka/JBIG/ standardní rozlišení) 
Příjem při nedostatku papíru                 až 500 stránek (ITU-T testovací tabulka/JBIG/ standardní rozlišení) 
Souběh činností  souběžné skenování faxu pro odeslání během příjmu faxu  
Funkce oběžníku  rozeslání faxové zprávy až na 366 stanic (ručně na 50 stanic) 
Batch Dávkový přenos  uložení dokumentů v paměti zařízení pro následný jediný sdružený přenos 
Automatické zmenšení                        při příjmu dokumentu o délce větší než 297 mm fax automaticky upraví velikost stránky na formát A4 
Režim korekce chyb (ECM) používají-li přístroje režim ECM, jsou chyby během přenosu automaticky korigovány, což zaručuje bezchybnost 

přijatých dokumentů 
Přeposílání faxových zpráv  zařízení pošle přijatý fax uložený v paměti na jiné přednastavené faxové číslo 
Vzdálený přístup  umožňuje uživateli přistupovat na dálku ke svému přístroji pomocí jiného telefonu s tónovou volbou 
Vyhledávání fax. zpráv   umožňuje uživateli načíst faxové zprávy pomocí jiného přístroje s tónovou volbou  

MFC-8950DW 
Vysokorychlostní mono laserové multifunkční zařízení   

 
 Doplnění k  MFC-8950DW ( v porovnání s DCP-8250DN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBECNÉ 

Bezdrátová síť (IEEE 802.11b/g/n) 

 

FAX 

Internetový Fax (iFax) 5 

Faxový modem 33600 bps (Super G3) 
PC Fax odesílání a příjem8&4 

Vzdálený přístup 
Příjem faxu při nedostatku papíru 

Secure Polling 
 
 

FAXOVÝ / E-MAILOVÝ ADRESÁŘ 

32 rychlých voleb (přístup z dotykového displeje) 
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Vzdálená správa  umožňuje uživateli spravovat MFC zařízení ze vzdáleného místa 
Vzdálené nastavení  umožňuje uživateli nastavit MFC z počítače (Windows® a Macintosh) 
Stupně šedi    256 odstínů šedé pro faxování 
 
Síť 
Bezdrátová síť   IEEE 802.11b/g/n (režim infrastruktury/ režim Adhoc) 
Podpora bezdrátového nastavení  WiFi Protected Setup (WPS) a AirStation One-Touch Secure System (AOSS) 
Bezdrátové  aplikace   Intel My WiFi Technology a Vertical Pairing 
Standardní bezdrátové síťové zabezpečení WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, 

SMTP, POP)  
Firemní bezdr. síťové zabezpečení EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS 
 
 
E-mailový adresář 
Jednotlačítková volba   32 rychlých voleb (přístup z dotykového displeje) 
 
 
Rozměry a hmotnosti 
 

 S kartonovým obalem Bez kartonového obalu (se  spotřebním mat.) 

Rozměry 594 (š) x 533 (d) x 636 (v) mm 491 (š) x 415 (d) x 477 (v) mm 

Hmotnost 22,1 kg 16,0 kg  

 
 
 

Spotřeba energie/úroveň akustického tlaku 
 

 Spotřeba energie (měřeno při 25oC)  Úroveň akustického tlaku Úroveň akustického výkonu  
 

Tisk méně než 694 W  méně než 59 dBA méně než 6,36 BA 

Tichý režim méně než 350 W méně než 54 dBA méně než 6,40 BA 

Pohotovostní režim méně než 9,8 W méně než 37 dBA méně než 4,70 BA 

Hluboký spánek méně než 1,6 W (6,8 W s bezdrátovou sítí) neslyšitelný neslyšitelný 

Automatické vypnutí (režim Off) x x x 
 
 
 

1kapacita tonerové kazety je deklarována v souladu s ISO/IEC19752 
2 počítáno s papírem 80 g/m² 

 3 pouze Windows® a Mac®  
4 pouze Windows® 
5 zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com  
6 musí být připojeno k webu 
7 pro Android zařízení s Android 1.6 nebo vyšší a Apple zařízení s iOS 2.0 nebo vyšší 
8 vyžaduje software Brother 
  


