A3 inkjet all-in-one
printers voor het
home office en
kleine kantoren
www.brother.be

De noden van kleine kantoren en
thuiskantoren veranderen voortdurend
en de vraag naar een printer waarop u
kunt vertrouwen neemt toe. Het is niet
alleen belangrijk om meerdere apparaten
met Wi-Fi te kunnen verbinden, maar ook
om documenten sneller af te drukken op
grotere papierformaten.

Print op groter formaat
Uw documenten hebben meer impact wanneer u ze afdrukt op
A3-formaat. Dankzij A3 printmogelijkheden in full colour vallen uw
trainingsmaterialen of presentatiedocumenten écht op en wekt u
meer interesse op bij uw publiek. Door zelf uw A3-documenten te
printen heeft u ook meer controle over deadlines en uitgebreide
mogelijkheden.

Scantechnologie
All-in-one toestellen doen zoveel meer dan afdrukken. De
scanmogelijkheden bijvoorbeeld kunnen de productiviteit van uw
bedrijf aanzienlijk verhogen. U kunt aan hoge snelheid in kleur
of zwart-wit scannen naar verschillende bestemmingen om de
workflow te verbeteren.

Dankzij een ruime keuze aan flexibele en betrouwbare A3 printers,
bepaalt u zelf hoe u print binnen uw onderneming. Onze printers
zijn gemaakt om lang mee te gaan en aan de behoeften van uw
kleine kantoor of zakelijke werkgroep te voldoen.
Onze nieuwe en verbeterde reeks A3-inkjetprinters biedt een
groot aantal nieuwe functies en inktpatronen met hoge opbrengst
voor lagere bedrijfskosten. Dankzij de hoge afdruksnelheden,
probleemloos afdrukken en sterk verbeterde papierverwerking
voldoen deze nieuwe apparaten aan uw dagelijkse behoeften en
leveren ze afdrukken van professionele kwaliteit.

Flexibel en gebruiksvriendelijk
Deze printers zijn bijzonder gebruiksvriendelijk, van de installatie
tot de draadloze verbinding en het dagelijks gebruik. Ook als u
aan grote documenten werkt, bieden deze all-in-one apparaten
u de mogelijkheid om u op uw werk te concentreren terwijl
uw documenten worden verwerkt. Zo kunt u automatisch
dubbelzijdig printen om het milieu te helpen en papier te
besparen. Voor meer efficiëntie en productiviteit gebruikt u de
automatische documentinvoer om meerdere pagina’s in één keer
te scannen.

Lange levensduur
U heeft een printer nodig waarop u kunt vertrouwen. Deze
professionele A3 multifunctionals hebben een robuuste
bouwkwaliteit en hebben alles in huis om snel en veilig te printen
binnen uw groeiende onderneming.

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

Veelzijdige A3
printers om te
multitasken
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• Afdruksnelheid tot 28 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 A3-vellen
• Afdrukken van / scannen naar USB
• Beveiligd en mobiel afdrukken via NFC
• Inktpatronen tot 3000 pag. zwart / 1500 pag. kleur
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Afdruksnelheid tot 28 ipm
Enkelzijdig afdrukken tot A3
Automatisch dubbelzijdig afdrukken tot A4
Enkelzijdig scannen, kopiëren en faxen tot A4
Kleurentouchscreen van 6,8 cm
Wifi en Ethernet netwerk connectiviteit
1 papierlade voor 250 vellen
Sleuf voor handmatige invoer van 1 vel
Automatische documentinvoer van 50 A4-vellen
Afdrukken van / scannen naar USB
Inktpatronen tot 3000 pag. zwart / 1500 pag. kleur

MFC-J5340DW
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• Afdruksnelheid tot 28 ipm
• Enkelzijdig 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 A4-vellen
• Afdrukken van / scannen naar USB
• Inktpatronen tot 3000 pag. zwart / 1500 pag. kleur

MFC-J5740DW
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Afdruksnelheid tot 28 ipm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken tot A3
Enkelzijdig scannen, kopiëren en faxen tot A3
Kleurentouchscreen van 6,8 cm
Wifi en Ethernet netwerk connectiviteit
1 papierlade voor 250 vellen
Sleuf voor handmatige invoer van 1 vel
Automatische documentinvoer van 50 A3-vellen
Afdrukken van / scannen naar USB
Inktpatronen tot 3000 pag. zwart / 1500 pag. kleur

MFC-J6540DW

Brother Mobile
Connect, onze
nieuwe app
Onze manier van leven en werken
verandert elke dag. Om deze
verandering het hoofd te bieden,
hebben we een nieuwe app
gelanceerd. Brother Mobile Connect
biedt intuïtieve en tijdbesparende
functies die van pas komen tijdens uw
dagelijkse routine.
Met uw smartphone print u waar u
ook bent, beheert u al uw documenten
en bestelt u originele Brother
inktpatronen.

Eenvoudig afdruk- en
scantaken starten
Onze manier van leven en werken is aan het veranderen.
Brother Mobile Connect biedt intuïtieve, tijdbesparende
functies die naadloos in uw dagelijkse routine passen. Print
en scan documenten eenvoudig vanaf uw smartphone. U
kunt zelfs instellingen als papiersoort of kleur wijzigen.

Print uw documenten
waar en wanneer u wil
Of u nu op verplaatsing werkt, thuis bent of aan het pendelen
bent, met de functie voor afdrukken op afstand kunt u overal
en altijd afdrukken. Zo kunt u uw dag indelen zoals u wilt, en
uw geprinte document ophalen wanneer het u past.

Snel en eenvoudig inktpatronen kopen
U kunt rechtstreeks inktpatronen kopen via de Brother
Mobile Connect-applicatie. Op deze manier hoeft u het
printermodel niet te onthouden en weet u zeker dat u de
juiste inktpatronen koopt.

GRATIS
DOWNLOAD

Gescande bestanden
raken niet meer zoek
De Brother Mobile Connect app slaat al uw gescande
gegevens op, zodat u uw bestanden op elk moment
gemakkelijk kunt terugvinden en verder kunt werken zonder
ze opnieuw te hoeven scannen.

Personaliseerbare gebruikersinterface
Het startscherm van de Mobile Connect app kan aan uw
wensen worden aangepast: vergroot de grootte en de positie
van de meest gebruikte functies of maak een andere lay-out
voor elke printer die u bezit.

Alleen originele
verbruiksartikelen van
Brother garanderen de
beste afdrukkwaliteit en
gemoedsrust.

Sinds 2009 steunt Brother de milieuorganisatie Cool Earth in haar strijd
tegen de vernietiging van het regenwoud. Dit is wat we bereikt hebben.

Bij Brother nemen we onze
verantwoordelijkheid ten aanzien
van het milieu ernstig. We moedigen
onze klanten aan om inktpatronen
en tonercartridges gratis naar ons
op te sturen zodat we ze kunnen
recycleren. Met uw hulp kunnen we
onze impact op het milieu blijven
beperken.
Via recyclage-initiatieven in heel
Europa helpen Brother klanten Cool
Earth elke dag opnieuw om vitale
regenwoudgemeenschappen te
beschermen.
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6,8 cm kleurentouchscreen






8,8 cm kleurentouchscreen
Printen























Afdruksnelheid tot 28 images per minuut
Enkelzijdig afdrukken op A3
Automatisch dubbelzijdig afdrukken op A4
Automatisch dubbelzijdig afdrukken op A3
Resolutie tot 1.200 x 4.800 dpi
Scannen & Kopiëren





































Enkelzijdig scannen en kopiëren op A4
Enkelzijdig scannen en kopiëren op A3
Automatisch dubbelzijdig scannen en kopiëren op A4
Automatisch dubbelzijdig scannen en kopiëren 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
Kopieerresolutie tot 600 x 600 dpi
Scannen naar e-mail(server), bestand, afbeelding, OCR, USB, FTP en netwerk (Windows)
Faxen
14,4 kbps fax modem, verzenden en ontvangen




















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, Brother Print Service Plugin
NFC (Near-Field Communication)
Papierverwerking



















Standaard papierlade - 250 vellen
Onderste papierlade - 250 vellen
Multifunctionele lade - 100 vellen
Handmatige invoer - 1 vel




















Automatische documentinvoer (ADF) - 50 vellen
Papieruitvoer - 100 vellen A4 / 50 vellen A3
Inktpatronen
LC422 - 550 pag. mono & 550 pag. kleur
LC422XL - 3.000 pag. mono & 1.500 pag. kleur
Garantie



2 jaar Collect & Return in België & GH Luxemburg






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.
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