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Designed for
business

Onze business inkjetprinters
verhogen uw professionele impact
met superieure A3-kleurenafdrukken,
terwijl hun lage energieverbruik uw
ecologische voetafdruk beperkt.

De zakelijke inkjet printers van Brother zijn uitgerust met krachtige
functies die, samen met hoogrendementcartridges, uw kosten
onder controle houden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Het topmodel in de reeks, de MFC-J6957DW, biedt flexibele
afdrukmogelijkheden en een maximale papiercapaciteit van 750
vellen die uw bedrijf draaiende houden met minimale onderbreking.

Met printsnelheden tot 30 ipm en een eerste pagina die afgedrukt
wordt in minder dan 5 seconden, hoeft u nooit lang te wachten tot
uw documenten zijn geprint.

De reeks biedt ook de mogelijkheid om te printen, kopiëren en
scannen op A3 formaat, alsook oplossingen voor afdrukbeheer,
robuuste beveiligingsfuncties en meerdere connectiviteitsopties.

Documenten met impact
De nieuw ontwikkelde “full pigment” inkt brengt uw documenten
tot leven met levendige en scherpe beelden. Dankzij de optimale
combinatie van kleurbestanddelen kunt u erop vertrouwen dat uw
documenten bestand zijn tegen water, vlekken en vervagen.

Ingebouwde
beveiligingsfuncties
Professionele beveiligingsfuncties zoals IPsec-ondersteuning en
toegangscontrole, conform de IEEE 802.1x-normen, helpen uw
netwerk beschermd te houden en uw bedrijfsdocumenten te
beveiligen. Intrusiedetectie stelt apparaten in staat om aanvallen
voortdurend te monitoren en automatisch te herkennen, zodat
preventieve maatregelen kunnen worden genomen tegen hacking.
Dankzij end-to-endencryptie kunt u met een gerust hart verbinding
maken en documenten delen via SFTP. Gegevens worden
gecodeerd en met een wachtwoord beveiligd via SSL wanneer ze
worden overgedragen, waardoor ze niet kunnen worden gelezen
wanneer iemand ze probeert te onderscheppen.

Werk zonder onderbreking
Wij begrijpen de frustratie die wordt veroorzaakt door
onbetrouwbare technologie en het domino-effect dat dit vaak
heeft op de rest van uw bedrijf. Daarom is deze serie zakelijke
inkjetprinters ontworpen met duurzaamheid in het achterhoofd.
Dankzij een nieuw ontworpen printkop en een langere levensduur
van de engine kunt u erop vertrouwen dat uw printer zo lang blijft
printen als nodig is.

Paginateller en
transparante inktpatronen
U kunt er zeker van zijn dat u niet zonder inkt komt te zitten
wanneer u die het meest nodig hebt. Met onze unieke paginateller
hebt u volledig zicht op hoeveel inkt er nog in uw inktpatronen zit.
Bovendien kunt u dankzij het transparante ontwerp van de
inktpatronen ook zien hoeveel inkt er nog in zit, zodat u weet
wanneer de inkt moet worden vervangen en vermijdt dat u
vroegtijdig nieuwe cartridges koopt.

Next generation printing
met hoge precisie
Onze ingenieurs hebben jarenlang
gewerkt aan het herdefiniëren van onze
inkjettechnologie. We streven naar
preciezere, duurzamere componenten
om de printsnelheid te verhogen en de
levensduur van de machine te verlengen.

40μm piëzo-elektrisch element

De gepatenteerde MAXIDRIVE-printchip van Brother maakt
gebruik van een uniek dubbel transformerend piëzo-elektrisch
systeem dat inkt uitstoot met een hoog vermogen.
De MAXIDRIVE-printchip levert ultrasnelle, duurzame
kleurenafdrukken van topkwaliteit. Individuele inktdruppels
worden via een 40 micrometer dikke film uitgestoten door
1.680 afzonderlijke compartimenten in één enkele printchip.

1.680 individuele inktcompartimenten

Verbeterde kwaliteit

Meer afdrukken

Hogere snelheid

Elke chip bevat 1.680 compartimenten
waar inktdruppels worden uitgestoten.
Hierdoor is het mogelijk om heel
nauwkeurige afdrukken te maken.

De printkop is bijzonder duurzaam
dankzij het unieke piëzo-elektrische
element van de MAXIDRIVE chip.
Zo print u tot 200% meer over de
levensduur van de printer.∆

De inktdruppels worden tot 150%
sneller geïnjecteerd, waardoor u een
groter aantal afdrukken per minuut
kunt maken.∆, ◊

∆ In vergelijking met een standaard Brother model
◊ Enkel op geselecteerde modellen voor afdrukken in kleur
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• Afdruksnelheid tot 30 ipm
• Automatisch dubbelzijdig afdrukken, kopiëren,
scannen en faxen tot A3
• Kleurentouchscreen van 8,8 cm
• Wifi en Ethernet netwerk connectiviteit
• 3 papierladen voor elk 250 vellen
• Multifunctionele lade voor 100 vellen
• Automatische documentinvoer van 50 vellen
• Afdrukken van / scannen naar USB
• Beveiligd en mobiel afdrukken via NFC
• Inktpatronen tot 6000 pag. zwart / 5000 pag. kleur
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Afdruksnelheid tot 30 ipm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken tot A3
Kleurentouchscreen van 6,8 cm
Wifi en Ethernet netwerk connectiviteit
2 papierladen voor elk 250 vellen
Multifunctionele lade voor 100 vellen
Afdrukken van / scannen naar USB
Beveiligd en mobiel afdrukken via NFC
Inktpatronen tot 6000 pag. zwart / 5000 pag. kleur
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• Afdruksnelheid tot 30 ipm
• Afdrukken tot A3
• Automatisch dubbelzijdig afdrukken, kopiëren,
scannen en faxen tot A4
• Kleurentouchscreen van 8,8 cm
• Wifi en Ethernet netwerk connectiviteit
• 2 papierladen voor elk 250 vellen
• Multifunctionele lade voor 100 vellen
• Automatische documentinvoer van 50 vellen
• Afdrukken van / scannen naar USB
• Beveiligd en mobiel afdrukken via NFC
• Inktpatronen tot 6000 pag. zwart / 5000 pag. kleur

MFC-J5955DW
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• Afdruksnelheid tot 30 ipm
• Automatisch dubbelzijdig afdrukken, kopiëren,
scannen en faxen tot A3
• Kleurentouchscreen van 8,8 cm
• Wifi en Ethernet netwerk connectiviteit
• 2 papierladen voor elk 250 vellen
• Multifunctionele lade voor 100 vellen
• Automatische documentinvoer van 50 vellen
• Afdrukken van / scannen naar USB
• Beveiligd en mobiel afdrukken via NFC
• Inktpatronen tot 6000 pag. zwart / 5000 pag. kleur
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MFCJ6957DW
Display
6,8 cm kleurentouchscreen























8,8 cm kleurentouchscreen
Printen










Afdruksnelheid tot 30 images per minuut
Automatisch dubbelzijdig afdrukken op A4
Automatisch dubbelzijdig afdrukken op A3
Resolutie tot 1.200 x 4.800 dpi
Printertalen: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Scannen





















Automatisch dubbelzijdig scannen op A4
Automatisch dubbelzijdig scannen op A3
Resolutie vanaf glasplaat tot 1.200 x 2.400 dpi
Resolutie geïnterpoleerd tot 19.200 x 19.200 dpi
Resolutie vanaf ADF tot 600 x 600 dpi
Scannen naar e-mail, bestand, afbeelding, OCR, Cloud, netwerk, SFTP, doorzoekbare PDF
Kopiëren












Automatisch dubbelzijdig kopiëren op A4
Automatisch dubbelzijdig kopiëren op A3
Resolutie tot 600 x 600 dpi
Faxen































33,6 kbps fax modem, verzenden en ontvangen
Automatisch dubbelzijdig faxen op A4
Connectiviteit








Hi-Speed USB 2.0
USB Host
Draadloos IEEE 802.11b/g/n (Wifi) & Wi-Fi Direct
Bedraad 10Base-T/100Base-TX
Brother Mobile Connect app, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
NFC (Near-Field Communication)
Papierverwerking




















Standaard papierlade - 250 vellen
Onderste papierlade - 1 x 250 vellen






Onderste papierlade - 2 x 250 vellen
Multifunctionele lade - 100 vellen
Automatische documentinvoer (ADF) - 50 vellen
Papieruitvoer - 100 vellen A4 / 50 vellen A3
Inktpatronen













LC427 - 3.000 pag. mono & 1.500 pag. kleur
LC427XL - 6.000 pag. mono & 5.000 pag. kleur
Garantie









2 jaar On Site in België & GH Luxemburg

Brother International Belgium nv/sa
‘t Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden

www.brother.be

+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is
een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen
zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Verantwoordelijk uitgever: Brother International Belgium nv/sa

