
                                                                                 

 

 

  

Nowoczesna przychodnia czy szpital to nie tylko wysoki poziom usług medycznych ale również nowoczesne narzędzia, 

które podnoszą poziom obsługi pacjentów i obniżając wydatki administracyjne placówki medycznej.  

Obecnie dużym problem każdej placówki  medycznej jest przyrastająca każdego dnia papierowa dokumentacja medyczna. 

Rozwiązaniem jest urządzenie wielofunkcyjne A4 mono Brother MFC-L5750DW z systemem xpressScan, który pozwala na 

szybkie i niezawodne przetwarzanie dokumentacji medycznej do postaci elektronicznej. Dzięki temu cała dokumentacja 

pacjentów znajdzie się w centralnym systemie medycznym klienta mMedica firmy Asseco. 

 

Najważniejsze cechy urządzenia Brother MFC-L5750DW z xpressScan 

• szybki i niezawodny sposób na skanowanie dokumentacji medycznej pacjentów  

• szybkość skanowania mono: 24 obrazy/min. kolor: 20 obrazy/min (skanowanie 2 stron w jednym przebiegu) 

• intuicyjna i łatwa obsługa systemu na panelu urządzenia  

• bezpośrednie podpięcie skanowanego dokumentu pod pacjenta i wybrany typ dokumentacji 

• bezpieczny i kontrolowany sposób skanowania dokumentacji 

• centralny panel administracyjny do podłączenia wielu urządzeń skanujących 

• oszczędność miejsca i zmniejszenie kosztów związana z przechowywaniem dokumentacji papierowej 

• kompletna informacja o pacjencie w centralnym systemie medycznym 

• możliwość podłączenia czytnika kart i systemu autoryzacji - dodatkowa opcja 

 

 

 

Urządzenie wielofunkcyjne 

A4 mono dedykowane 

pod branżę medyczną  

Brother | MFC-L5750DW 



Specyfikacja: 

Funkcje standardowe Kopia, E-mail, Faks - opcja, Druk, Skanowanie  

Prędkość drukowania Do 40 str./min. 

Prędkość procesora Cortex-A9 800MHz 

Pamięć drukowania 

(standardowa) 
256 MB w standardzie 

Podłączenie LAN Ethernet (10Base-T/100Base-TX/); Wbudowany interfejs Hi-Speed USB 2.0; z WiFi IEEE 802.11b/g/n 

Wydruki dwustronne Standardowo 

Gwarancja 3 lata po rejestracji 

 
 

 
Parametry skanera: 

 

Skanowanie w kolorze tak 

Skanowanie dwustronne Tak w jednym przebiegu 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 
600x600 dpi 

Kodowanie koloru 24 bit 

Skala szarości 8 bit 

format PDF, PDF (zabezpieczony, podpisany), PDF/A, JPEG, XPS, TIFF  

Skanowanie ftp, sftp, smb, webDAV 

Prędkość skanowania mono: 24 obrazy/min. kolor: 20 obrazy/min 

 
  
 
 

                Panel urządzenia Brother – xpressScan:  

 

      
 

  

     
 
 

Kontakt: 

Xpress Sp. z o.o. 

Czesław Orda 

Business Development Manager 

gsm. +48 661 484 534 

www.xgroup.pl 

 

Dział handlowy: 

Tel. 71 350 55 53;  e-mail: it@xgroup.pl 

Dział serwisu: 

Tel. 71 350 55 50; e-mail: support@xgroup.pl 
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