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Designet til din virksomhed
Virksomheder er altid på udkig efter nye måder
at blive mere produktive og få det meste ud af
teknologien på. Vi er til for at hjælpe dig med at få
det meste ud af det. Vi er “at your side” hele vejen
og vil guide dig i processen med at vælge den rigtige
løsning, hjælpe dig, hvis du har nogen forespørgsler,
og sikre, at du får den bedste ydeevne til den bedste
pris.
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Med afsæt i vores position som nummer et i Danmark
på s/h-laserprinter-markedet* har vi udvidet vores
professionelle printersortiment med en række
farvelaserprintere og højtydende inkjetprintere. Så har du
mere at vælge imellem, flere muligheder og flere grunde
til at vælge Brother.
Med Brother er du garanteret den omfattende
“at your side”-service, som vi har bygget vores forretning og omdømme på. Vi har designet vores nyeste
portefølje, så du får den ydeevne, den driftssikkerhed og
de funktioner, du måtte have brug for.

*Q1 2019, DMR.no

Hvorfor vælge
Brother?
Vi har designet hele vores sortiment, så du får mere at
vælge imellem og mere fleksibilitet. Vi er dedikerede til
at give dig de bedste muligheder på markedet.
•

Vi har fremstillet printere til virksomheder siden 1971

•

Fremragende holdbarhed og lave driftsomkostninger
med medfølgende store tonere

•

Alle produkter understøttes af vores unikke “at your side”
support

•

Prisbelønnede produkter, der er blevet afprøvet grundigt
og anbefales af det førende, uafhængige testlaboratorium
BLI for deres fejlfri driftssikkerhed
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Hvad forventer
små og mellemstore
virksomheder af deres
printer?*
Brothers omfattende lasersortiment tilbyder
printerløsninger til alle. Med fleksible og
skalérbare funktioner udviklet særligt til
små og mellemstore virksomheder får du
de professionelle printere, du har brug for.

Driftssikkerhed
• Kan printe store mængder uden papirstop
• Minimal vedligeholdelse og sjældne nedbrud
• Forbrugsstoffer, der holder længe
Kvalitet
• Klare billeder
• Lydsvage maskiner
• Prisbelønnede
Høj hastighed
• LCD-skærme, der er hurtige at anvende
• Høj printhastighed både i farve og s/h
• Hurtig scanning
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* Kilde: UK SME Customer Immersion, juli 2017

Designet
til sikkerhed
Sikkerhed er et vigtigt tema for virksomheder, og det
er afgørende, at alle printløsninger er designet med
robuste sikkerhedsfunktioner af hensyn til datasikkerheden. Vores professionelle sortiment sikrer netop dette.

Du er beskyttet på netværksniveau takket være end-to-end
kryptering og portbaseret adgangskontrol, designet så du
kan koble dig på og dele dokumenter uden at bekymre dig.
Vores produkter anvender desuden software til detektion af
ulovlig indtrængen for konstant at overvåge og beskytte mod
hacking-trusler.
Der er mulighed for beskyttet udskrivning vha. PIN-kodeeller ID-kort, så det sikres, at udskrifterne ikke kommer i de
forkerte hænder. Secure Function Lock giver dig en bedre
kontrol med dit printermiljø ved at begrænse visse funktioner
til bestemte brugere.
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Designet
til at styrke
produktiviteten
Vores professionelle sortiment er designet med en
enkel idé for øje: at hjælpe dig med at bruge mindre tid
på udskrivning og mere tid fokuseret på din virksomhed.
Automatisk dokumentføder til mange sider, papirkapacitet
der kan udvides, og mulighed for at printe på forskellige
papirformater og tykkelser får tingene til at glide. Og andre
intelligente funktioner hjælper dig til smartere måder at arbejde
på. Det gælder f.eks. muligheden for at scanne direkte til
netværksmapper og cloud-services, der gør fjernarbejdet til en
succes.
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•

Print direkte fra smartphones og tablets

•

Trådløs og direkte udskrivning fra mobile enheder og laptops
uden at være på netværket

•

Vores BRAdmin-software gør det muligt at håndtere
hele printerflåden fra et centralt sted, så du kan reducere
nedetider og øge effektiviteten.

Tager bæredygtigheden
alvorligt
Vi ved, at du tager dit miljøansvar alvorligt.
Som leverandør mener vi, det er vigtigt at hjælpe
dig med at reducere din miljøpåvirkning. Vi forpligter
os til ikke unødigt at sende affald på lossepladsen,
og genanvender dine brugte blækpatroner og tonere
uden ekstra udgifter for dig.
Vi er dedikerede til at “designe affaldet ud” af vores
produktcyklus, så vi opnår en cirkulær økonomi, hvor vi
gendanner og regenererer produkter og materialer ved
udgangen af produktets levetid.
Brothers Miljøpartnere støtter op om arbejdet for at mindske
miljøpåvirkningen ved at sørge for at tomme Brother tonere
bliver sendt til genanvendelse hos Brother. Her bliver alle
komponenter genbrugt og de forbrugsstoffer, som ikke kan
genanvendes, får nyt liv.
De professionelle printere leveres også med en række
praktiske, miljøvenlige funktioner. De har en særlig
Eco Mode-funktion, der reducerer strømforbruget, og der
er også en tonerspare-funktion og automatisk dobbeltsidet
print, så unødvendigt spild undgås.
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Designet
til holde
udgifterne nede
Store blækpatroner og tonere giver dig mere for pengene,
idet de holder længere og præsterer bedre end uoriginale
forbrugsstoffer. Faktisk har uafhængige tests vist, at vores
originale forbrugsstoffer leverer 57 % mere output i gennemsnit end de uoriginale.*
Selve printerne leveres, så de er klar til at spare penge med
smarte ekstrafunktioner. Tonerspare-funktionen kan begrænse
udgifterne til forbrugsstoffer med op til en tredjedel, automatisk
dobbeltsidet print mindsker papirspild, og muligheder som
f.eks. printkvoter og begrænset farveudskrivning sikrer, at du
altid har styr på, hvad der bliver brugt.
Undgå papirspild med printhåndteringsløsninger såsom:
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*Keypoint Intelligence, Buyers Lab, særlig testrapport, marts 2018

Designet
til at forbedre
workflowet
Det professionelle sortiment byder på teknologi,
der kan forbedre workflowet for ethvert team,
herunder scan til/print fra USB og tilslutning til
cloud-tjenester.
Med Barcode Utility software kan du scanne dokumenter
med en stregkode, håndtere dem hurtigt og samtidig
reducere risikoen for fejl. Med Custom UI kan du designe
dine egne genveje på de bruger-venlige touchscreens,
så tingene går hurtigere.
Alle vores maskiner er også designet til at passe perfekt
ind i dit eksisterende dokumenthåndteringssystem.
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Designet
omkring dig
Brugertilpasningen og fleksibiliteten stopper ikke
ved maskinerne i vores professionelle printersortiment.
En MPS-løsning ( Managed Print Service ) tilpasses din
virksomhed og dens særlige printbehov.
En MPS-aftale vil gøre det muligt for dig at spare penge,
få et godt overblik over dine omkostninger og sikre,
at der ikke opstår nogen uforudsete udgifter. Når aftalen
er kommet på plads med en Brother-forhandler, vil maskinerne blive sat op, og forbrugsstofferne vil blive leveret
automatisk.

Læs mere om Managed Print Service hos Brother på
brother.dk/mps
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Vores
fremragende
lasersortiment
Som du måske ved, er Brother et af de førende mærker inden for
laserprintere, men hvad du måske ikke ved, er hvor meget vores
sortiment af laserprintere er vokset. Vi har modeller der passer til
behovene i enhver virksomhed, lige fra kompakte s/h-printere til
alt-i-en-farveprintere med stor kapacitet.
Sortimentets bredde betyder, at du kan vælge blandt et fantastisk udvalg af produkter. Vi tilbyder også vores højtydende lasermaskiner som led i vores MPS-løsninger ( Managed Print Service ).
Brother leverer maskiner af høj kvalitet.
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Skræddersyet
til dine behov
Brothers farve- og s/h-lasersortiment til små og mellemstore
virksomheder er designet til at leve op til behovene hos
brugere med stort printbehov og gør det muligt at printe
uden bekymringer, med hurtige print- og scanningstider
og lavere driftsomkostninger takket være store og ekstra
store tonere. Læg dertil den øgede sikkerhed, mobile
tilslutningsmuligheder og mulighed for flere papirskuffer,
så du får en printer, der kan imødekomme selv de højeste
krav på kontoret.
Der er mange muligheder for brugertilpasning, hvad enten
det er genveje til bestemte funktioner eller brug af Brother
Solutions Interface ( BSI ) til at integrere din foretrukne
software. Skaleringsmulighederne i vores sortiment
indebærer også tilbehør som f.eks. mailboks.
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Designet til at holde
Hele Brothers professionelle sortiment er designet til at levere pålidelige
produkter. De er lavet af robuste materialer og komponenter med længere
holdbarhed for at sikre en gnidningsfri drift, så virksomhederne kan stole på
vores maskiner, print efter print, måned efter måned, år efter år.

Testet og anerkendt af Buyers Lab
Maskinerne er blevet testet af Buyers Lab gennem to måneder og med 80.000 sider,
og resultatet var perfekt. Ingen papirstop. Ingen servicekald nødvendig.
Vi tilbyder også en udvidet garanti med on-site SWAP-service til dem, der vil have endnu
mere ro i sjælen. For at opnå denne garanti skal kunden registrere maskinen på vores
hjemmeside inden for 60 dage efter købsdatoen. For at beholde den udvidede garanti med
on-site SWAP-service skal maskinen anvendes som beskrevet i manualen og kun med originale
forbrugsstoffer. Ellers bortfalder garantien med on-site SWAP-service.

Designet til driftssikkerhed
Sortimentet af s/h-laserprintere til virksomheder
Vores prisbelønnede sortiment af s/h-laserprintere er designet til at give dig den ydeevne,
du har brug for. Disse maskiner, der er ideelle ved printbehov op til 10.000 sider om måneden,
har superhøje printhastigheder, kræver minimal vedligeholdelse og er mere end klar til at leve
op til kravene i virksomheden.
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Modeller i sortimentet:
HL-L5000D

DCP-L5500DN

HL-L5100DN

MFC-L5700DN

HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT

S/h-laser
L5000-serien

Op til 3.500 sider om måneden
Op til 5 brugere
Print, kopi, scan og fax i A4
Muligheder for ekstra brugertilpasning

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

TRÅDLØS

Printer op til 40 sider/min.
250-arks papirskuffe
Dobbeltsidet print
Op til 1.340 siders papirkapacitet med
ekstra tilbehør
Mulighed for stor toner til 8.000 sider
Tilslutning via kablet og trådløst netkort
samt parallel- og USB-port
Høj scannehastighed
Lave driftsomkostninger
Ideel til mindre arbejdsgrupper
Udskrivning i høj kvalitet
Mulighed for tilslutning via smartphone/
tablet
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MFC-L5700DN

Specifikationer afhængig af model.
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L5000-serien
C ECOL A
DI
R

L
BE

NO

produktsortiment
30

150025

HL-L5000D

HL-L5200DWT
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HL-L5100DN

DCP-L5500DN

HL-L5100DNT

MFC-L5700DN

HL-L5200DW

Skab: ZUNTL5000D
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Modeller i sortimentet:
HL-L6300DW

MFC-L6800DW

HL-L6300DWT

MFC-L6800DWT

HL-L6400DW

MFC-L6900DW

HL-L6400DWT

MFC-L6900DWT

DCP-L6600DW

S/h-laser
L6000-serien

Op til 10.000 sider om måneden
Op til 20 brugere
Print, kopi, scan og fax i A4
Mulighed for skalerbar brugertilpasning

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

TRÅDLØS

Printer op til 50 sider/min.
520-arks papirskuffe
Op til 2.650 siders papirkapacitet
Mulighed for stor toner til 20.000 sider
Tilslutning via kablet og trådløst netkort
samt parallel- og USB-port
Mulighed for tilslutning via smartphone/
tablet
Mulighed for mailboks med fire fag
( 4 x 100 el. 2 x 400 ark )
Velegnet til stort printbehov
Meget lave driftsomkostninger
NFC-tilslutning til identificering og print
Print i høj hastighed og høj kvalitet
Høj scannehastighed
Sikkert print og Pull-print
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HL-L6400DW plus TT4000-skuffesystem
og MX4000-mailboks

Specifikationer afhængig af model.
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L6000-serien
C ECOL A
DI
R

L
BE

NO

produktsortiment
30

150025

MX4000 Mailboks

HL-L6300DW

HL-L6300DWT

HL-L6400DW

HL-L6400DWT

DCP-L6600DW

HL-L6400DW
TT4000 Skuffesystem

MFC-L6800DW
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MFC-L6800DWT

MFC-L6900DW

MFC-L6900DWT

Skab: ZUNTL6000W
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Designet til
produktivitet
Sortimentet af professionelle
farvelaserprintere
Virksomheder er altid på udkig efter måder at blive mere produktive på,
og Brothers sortiment af farvelaserprintere vil bidrage til netop dette.
Vi har kombineret høje printhastigheder med minimal vedligeholdelse
og forbrugsstoffer med høj ydeevne, så nedetiden minimeres.
Vores farvelaserprintere er omhyggeligt testet af Buyers Lab og har
dokumenteret deres evne til at levere en professionel printkvalitet gang
på gang.
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Modeller i sortimentet:
HL-L8260CDW

MFC-L8690CDW

HL-L8360CDW

MFC-L8900CDW

DCP-L8410CDW

Farvelaser
L8000-serien

Op til 4.000 sider om måneden
Op til 10 brugere
Print, kopi, scan og fax i A4
Mulighed for udskrivning via fleksibel
bakke ( op til 50 ark )

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

TRÅDLØS

Printer op til 31 sider/min.
( s/h og farve )
Farveprint af høj kvalitet
250-arks papirskuffe
Op til 2.650 siders papirkapacitet
Tilslutning via kablet og trådløst netkort
samt USB-port
Mulighed for tilslutning via smartphone/
tablet
Ekstra store tonere
Lave driftsomkostninger
Dobbeltsidet print
Høj scannehastighed
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MFC-L8900CDW plus 2 x LT340CL skuffer

Specifikationer afhængig af model.
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Modeller i sortimentet:
HL-L9310CDW

MFC-L9570CDW

HL-L9310CDWT

MFC-L9570CDWT

Op til 6.000 sider om måneden

Farvelaser
L9000-serien

Op til 20 brugere
Print, kopi, scan og fax i A4
Mulighed for skalerbar brugertilpasning

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

TRÅDLØS

Printer op til 31 sider/min.
( s/h og farve )
250-arks papirskuffe
9.000 siders tonere
Op til 2.650 siders papirkakacitet
Tilslutning via kablet og trådløst netkort
samt USB-port
Mulighed for tilslutning via smartphone/
tablet
Dobbeltsidet print, kopi, scan og fax
Mulighed for cloud-tilslutning
Velegnet til virksomheder med stort
printbehov
Ultralave driftsomkostninger
NFC-tilslutning til identificering og print
Unikke scannehastigheder
Sikkert print og Pull-print
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MFC-L9570CDW plus TC4000-connector
og TT4000-mailboks

Specifikationer afhængig af model.
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L8000-serien

L9000-serien
produktsortiment

30

NO

C ECOL A
DI
R

L
BE

C ECOL A
DI
R

L
BE

NO

produktsortiment

30

150025

150025

HL-L9310CDW
TC4000 Connector

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW

HL-L9310CDWT
TT4000 Skuffesystem

DCP-L8410CDW
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MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

Skab: ZUNTBC4FARBLASER

MFC-L9570CDW

MFC-L9570CDWT

Skab: ZUNTBC4FARBLASER
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Designet
til fleksibilitet
Sortimentet af professionelle inkjetprintere
Ud over vores laserprintere tilbyder vi også højtydende professionelle
inkjetprintere. Disse A3-maskiner leverer professionelt print, scan
og kopi op til A3, gang på gang. Ekstra funktioner hjælper dig til
at arbejde smartere f.eks. NFC-tilslutning til frigivelse af dit print
og øgede sikkerheds-funktioner, der holder data sikre. Og med
blækpatroner op til 6.000 sider byder de på en performance,
der normalt forbindes med laserprintere.
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Modeller i sortimentet:
HL-J6000DW

MFC-J5945DW

HL-J6100DW

MFC-J6945DW
MFC-J6947DW

Printer op til 22 ipm i farve

Professionel
A3-inkjet
sortiment

Op til 5 brugere
3.000-5.000 print om måneden
Print, kopi, scan og fax op til A3
Mulighed for fritstående skab

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

TRÅDLØS

Papirkapacitet op til 750 ark
Dobbeltsidet print
Mulighed for XL-blækpatroner
– BK 6.000 sider, C/M/Y 5.000 sider
Tilslutning via kablet og trådløst netkort
samt USB-port
Mulighed for tilslutning via smartphone/
tablet
Velegnet til virksomheder med stort
printbehov
Meget lave driftsomkostninger
NFC-tilslutning til identificering og print
Høj scannehastighed
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MFC-J6947DW plus skab

Specifikationer afhængig af model.
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Inkjet
C ECOL A
DI
R

L
BE

NO

produktsortiment
30

150025

HL-J6000DW

HL-J6100DW

MFC-J5945DW

MFC-J6945DW

Skab: ZUNTMFCJ5900Z1

Skab: ZUNTMFCJ6900Z1

MFC-J6947DW

ZUNTMFCJ6900Z1

Alle modeller understøtter ekstra skab
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Skab: ZUNTMFCJ6900Z1

HL-J6100DW plus skab
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Designet til
at præstere
Sortimentet af professionelle farvescannere
Professionelle scannere forbedrer produktiviteten på kontoret og er
den komplette løsning til de forskellige scannebehov, der måtte opstå
i løbet af en arbejdsdag. De er meget brugervenlige og leverer hurtigt og
knivskarpt dobbeltsidet scan af høj kvalitet. Med den alsidige automatiske
dokumentføder kan de desuden scanne en bred vifte af formater fra
visitkort til rapporter.
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Modeller i sortimentet:
ADS-2200
ADS-2700W

Farvescan op til A4
Scan op til 60.000 sider om måneden
512 MB hukommelse

SCAN

TRÅDLØS

Scan op til 35 sider/min.
Dobbeltsidet scan op til 70 ipm
( 35 ark ) ( A4 )

Farvescannere

Let at betjene og let at oprette
effektive genveje på via låsbar 7,1 cm
favetouchscreen
Simpel autoscan-funktion
Scan til fil, e-mail, billede, OCR, e-mailserver, netværk, pdf, søgbar pdf, SFTP,
FTP og USB
Kablet og trådløst netkort
Hi-Speed USB 2.0
Driver kompatibel med TWAIN, ISIS,
SANE, WIA og ICA
Leveres med strømkabel, lysnetsadapter, hurtig installationsvejledning og
produktsikkerhedsguide

42

ADS-2700W

Specifikationer afhængig af model.
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Modeller i sortimentet:
ADS-2400N
ADS-2800W
ADS-3000N
ADS-3600W

Scan op til 60.000 sider om måneden
Op til 20 grupper med op til 299 emails
i hver
Farvescan i A4

Farvescannere
professionelserien

SCAN

TRÅDLØS

Scan op til 50 sider/min.
Dobbeltsidet scan og avanceret
billedbehandling
Skab op til 48 genvejsfunktioner
på stor 9,3 cm touchscreen
Scan direkte til USB
Nem login med NFC
( Near Field Communication )
Sikker deling i arbejdsgruppen
Kablet og trådløst netkort
Redigérbar brugertilpasning af display
SuperSpeed USB 3.0
Driver kompatibel med TWAIN, ISIS,
SANE, WIA og ICA
ABBYY FineReader Professionel
software medfølger
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ADS-3600W

Specifikationer afhængig af model.

45

ADS-serien
produktsortiment

Professionel
ADS-serien
produktsortiment

ADS-2200

ADS-2700W

ADS-2400N
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ADS-2800W

ADS-3000N

ADS-3600W
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Brother Nordic A/S
Baldershøj 22
2635 Ishøj
Tlf.: 43 31 31 31

brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på trykketidspunktet, oktober 2019.
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