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Suunniteltu 
yrityksille
Tulostimet ammattikäyttöön

brother.fi
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Suunniteltu tukemaan 
yritystä ja sen kasvua
Yritykset pyrkivät jatkuvasti kehittämään 
toimintaansa kannattavammaksi ja hyödyntämään 
teknologiaa tehokkaammin. Me autamme  
saamaan teknologiasta kaiken hyödyn irti.  
At your side -mottomme mukaisesti autamme 
yrityksiä valitsemaan oikeat ratkaisut, tuemme 
ongelmatilanteissa ja varmistamme parhaan 
suorituskyky-hintasuhteen.

Olemme johtava mustavalkolasertulostimien  
maahantuoja Suomessa*, ja nyt ammattikäyttöön 
tarkoitettujen tulostimien valikoimaamme ovat tulleet 
tehokkaat mustesuihkutulostimet. Ne tarjoavat lisää 
valinnanvaraa, uusia mahdollisuuksia ja entistä enemmän 
syitä valita Brother.

Brother pysyy asiakkaittensa rinnalla. Uusimmat 
yritystulostimemme on kehitetty tarjoamaan yrityksille 
suorituskykyä, luotettavuutta ja valinnanvaraa.

*Q1 2019, DMR.no 

Miksi valita  
Brotherin 
yritystulostin?
Mallisto on suunniteltu tarjoamaan sinulle valinnanvaraa 
sekä joustavuutta. Mukautettavien tulostimien lisäksi 
tarjoamme erilaisia palvelusopimuksia ja monipuolisen 
tulostuksenhallintapalvelun.  

•  Olemme valmistaneet yritystulostimia vuodesta 1971

•  Erinomainen pitkän aikavälin arvo ja pienet omistamisen 
kokonaiskustannukset riittoisilla värikaseteilla

•  Kaikilla tuotteilla on At your side -tukemme

• Palkitut tuotteet, joita on testattu laajasti ja joita 
johtava riippumaton testaustaho BLI suosittelee niiden 
luotettavuuden vuoksi
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Mitä pk-
yritys odottaa 
tulostimelta?*

Brotherin laaja lasertulostimien valikoima 
tarjoaa sopivan ratkaisun jokaiselle 
yritykselle. Joustavat ja skaalautuvat 
ominaisuudet on kehitetty erityisesti  
pk-yrityksiä silmällä pitäen.

Laatua
• Selkeät kuvat
• Hiljaiset laitteet
• Palkitut tuotteet

Luotettavuutta
• Suuret tulostusmäärät hoituvat ilman paperitukoksia
• Vähäinen huollontarve ja rikkoutumattomuus
• Pitkään kestävät värikasetit

Nopeutta
• Helppokäyttöiset nestekidenäytöt
• Nopea väri- ja mustavalkotulostus
• Nopea skannaus

* Lähde: UK SME Customer Immersion, heinäkuu 2017

Tietosuoja on tärkeä asia kaikissa yrityksissä, ja siksi  
on olennaista, että tulostusratkaisu on suunniteltu 
pitämään tiedot suojassa. Yritystulostimemme ovat  
juuri tällaisia. Verkkotason suojauksessa käytetään 
salausta ja porttipohjaista käyttäjän tunnistusta 
asiakirjojen turvalliseen jakamiseen. Laitteissamme on 
myös luvattoman tunkeutumisen tunnistusohjelmisto, 
joka valvoo ja suojaa laitetta jatkuvasti. 
 
Tulosteiden vapauttamiseen voidaan käyttää PIN-koodia 
tai lähilukukorttia, jotta tulosteet eivät joudu vääriin 
käsiin. Turvalukkotoiminto puolestaan auttaa suojaamaan 
tulostusympäristöä ja rajaamaan toimintoja vain tietyille 
käyttäjille.

Suunniteltu 
parantamaan 
tietosuojaa

6
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Suunniteltu 
parantamaan 
kannattavuutta

Yritystulostimiemme suunnitteluidea on yksinkertainen: 
niiden tulee auttaa yritystä keskittymään 
ydinliiketoimintaansa tulostamisen sijasta.  
 
Suurikapasiteettiset automaattiset syöttölaitteet, 
lisäpaperikasetit ja useiden paperityyppien käyttäminen eri 
paperikaseteissa auttavat sujuvoittamaan yrityksen arkea. 
Muut fiksut ominaisuudet puolestaan auttavat työskentelemään 
järkevämmin. Skannaus hoituu suoraan yrityksen 
verkkokansioon ja pilvipalveluihin, mikä helpottaa etätyötä.

• Tulostus suoraan älypuhelimelta ja tabletilta

• Langaton suoratulostus mobiililaitteilta ja kannettavilta 
tietokoneilta ilman verkkoa

• BRAdmin-ohjelmistolla voi hallita koko tulostinkantaa 
keskitetysti, mikä lyhentää käyttökatkoksia ja parantaa 
tehokkuutta

Vastuullisuudesta 
vakavasti

Yritykset suhtautuvat vastuullisuusasioihin vakavasti. 
Tulostintoimittajana meille on tärkeää auttaa 
asiakkaitamme pienentämään ympäristövaikutuksiaan. 
Olemme sitoutuneet olemaan tuottamatta 
kaatopaikkajätettä, joten meillä on käytettyjen väri- ja 
mustekasettien ilmainen kierrätysohjelma. 
 
Poistamme jätteen tuotteidemme elinkaaresta suunnittelun 
ja kiertotalouden avulla: keräämme käytetyt tuotteet ja 
uusiokäytämme ne. 

Päivitettyyn yritystulostimien valikoimaan on kehitetty 
joukko käytännöllisiä ja ympäristöystävällisiä ominaisuuksia. 
Tulostimissa on säästötila, joka pienentää virrankulutusta, 
sekä värinsäästötila ja automaattinen kaksipuolinen tulostus, 
jotka auttavat vähentämään turhaa jätettä ja hävikkiä.

9
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Suunniteltu 
karsimaan 
kustannuksia

Riittoisat muste- ja värikasetit auttavat säästämään 
rahaa, kestävät pidempään ja toimivat paremmin kuin 
muiden valmistajien tuotteet. Riippumattomissa testeissä 
onkin osoitettu, että asiantuntevasti valmistetuilla aidoilla 
tulostusväreillä voi tulostaa keskimäärin 57 % enemmän 
kuin vastaavilla ei-aidoilla väriaineilla.* 
 
Laitteissa itsessään ne ovat valmiina rahan säästämiseksi 
ja parhaiden ominaisuuksien takaamiseksi. Värinsäästötilaa 
käyttämällä värikustannuksissa voidaan säästää jopa 
kolmannes, ja käyttämällä automaattista kaksipuolista 
tulostusta voidaan vähentää jätettä. Käyttäjien tulostuskiintiöt 
ja väritulostuksen rajoittaminen auttavat osaltaan pitämään 
asiakkaittesi tulostuskulut kurissa. 
 
Tulostuksenhallintajärjestelmät auttavat vähentämään 
paperijätettä: 

Yrityskäyttöön tarkoitetuissa tulostimissa on tiimin työnkulkua 
parantavia teknisiä ominaisuuksia, kuten USB-muistia, Office-
ratkaisuja sekä pilvipalveluita tukeva skannaus ja tulostus. 
Näin tarvittavat työkalut ovat käytössä sekä toimistolla että 
tien päällä. Ratkaisut, kuten asiakirjanhallinnassa käytettävä 
Barcode Utility, auttavat sujuvoittamaan toimintaa. Laitteiden 
mukautettaviin kosketusnäyttöihin voidaan määrittää omia 
pikapainikkeita, jotka nopeuttavat työskentelyä. 
 
Kaikki laitteet on suunniteltu toimimaan täysin yrityksen oman 
asiakirjanhallintajärjestelmän kanssa.

Suunniteltu 
parantamaan 
työnkulkua

10
*Keypoint Intelligence, Buyers Lab, special test report maaliskuu 2018
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Suunniteltu 
sinua varten
Yritystulostimien valikoimamme räätälöitävyys ei lopu 
laitteisiin itseensä. Tulostuksenhallintapalvelumme 
(MPS) tavoitteena on ymmärtää jokaisen yrityksen 
tarpeita ja tulostusympäristöä. 

MPS-sopimus auttaa säästämään rahaa, saamaan hyvän 
käsityksen kustannuksista ja poistamaan yllättävien 
kulujen riskin. Kun yritys on tehnyt sopimuksen Brotherin 
jälleenmyyjän kanssa, laitteet asennetaan ja tarvikkeet 
toimitetaan automaattisesti.

Lue lisää tasapainoisesta käyttöönotosta ja Brotherin 
tulostuksenhallintapalvelusta: brother.fi/mps
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Ehkä tiedätkin, että Brother on yksi lasertulostimien johtavista 
tuotemerkeistä. Saatat kuitenkin yllättyä lasertulostinvalikoimamme 
kasvusta. Meillä on laitteet jokaisen yrityksen tarpeisiin pienistä 
yhden hengen yrityksistä valtaviin suuryrityksiin. 

Monipuolinen valikoimamme sisältää erinomaisia 
laitteita. Tarjoamme laadukkaita laserlaitteita myös 
tulostuksenhallintapalveluasiakkaille. 

Brother tarjoaa laadukkaat lisävarusteet kaikkiin 
tarpeisiin.

Ensiluokkainen 
laservalikoima

Räätälöity  
asiakkaille

15

Laitteet on kehitetty täyttämään suuret tulostustarpeet. 
Brotherin pk-yrityksille suunnatut väri- ja 
mustavalkolaserlaitteet tarjoavat luotettavaa ja nopeaa 
tulostusta ja skannausta. Lisäksi jättivärikasetit pitävät 
kustannukset kurissa. Kun yhtälöön lisätään 
tulostusturvallisuus, älykkäät mobiiliyhteydet ja 
lisäpaperikasetit, tulostin täyttää tiukimmatkin 
toimistotarpeet.

Ratkaisut ovat räätälöitäviä, ja ne tarjoavat mahdollisuudet 
pikapainikkeiden luomiseen Brother Solutions Interface (BSI) 
-käyttöliittymään sekä ohjelmistointegrointeihin. 
Valikoimamme skaalautuvuus tarjoaa lisävarusteita,  
kuten lisäpaperikasetteja ja lajittelijoita.
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Suunniteltu kestämään
Brotherin kattava yrityslaitteiden valikoima tarjoaa luotettavia tuotteita.  
Materiaalit ja osat ovat kestäviä, joten ne toimivat luotettavasti kuukaudesta ja 
vuodesta toiseen. 

Buyers Labin testaama ja suosittelema
Buyers Lab testasi laitteita kahden kuukauden ajan 80 000 tulostussivulla,  
ja laitteet toimivat moitteettomasti. Ei syöttövirheitä. Ei huoltokutsuja.

Lisää mielenrauhaa tarjoavat laajennettu takuu ja SWAP-laitevaihtotakuu.  
Takuun saaminen edellyttää tuotteen rekisteröimistä Brotherin sivustolla 60 päivän kuluessa 
ostosta. Laajennetun takuun ja SWAP-laitevaihtotakuun voimassaolo edellyttää, että laitetta 
käytetään käyttöohjeen mukaisesti ja siinä käytetään vain Brotherin alkuperäisiä tarvikkeita. 
Muutoin laajennettu takuu ja SWAP-laitevaihtotakuu mitätöityvät.

Suunniteltu luotettaviksi

Palkitut mustavalkolasertulostimemme on kehitetty tarjoamaan yrityksen tarvitsemaa 
luotettavaa suorituskykyä. Ne sopivat jopa 10 000 sivun tulostamiseen kuukaudessa ja tarjoavat 
huippunopeaa tulostusta, ovat lähes huoltovapaita ja pysyvät yrityksen kiireisen arjen tahdissa.

Mustavalkolaserlaitteet ammattikäyttöön
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3 500 sivua kuukaudessa

5 käyttäjälle 

Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus 
A4-koossa

Räätälöitävissä

HL-L5000D 

HL-L5100DN 

HL-L5100DNT 

HL-L5200DW

HL-L5200DWT 

DCP-L5500DN 

MFC-L5700DN 

Tulostusnopeus jopa 40 kuvaa/min

250 arkin paperikasetti

Kaksipuolinen tulostus

1 340 arkin syöttölaite

8 000 sivun värikasetti

USB, liitettävissä rinnakkaisverkkoon, 
kiinteään ja langattomaan lähiverkkoon

Nopea skannaus

Pienet käyttökustannukset

Sopii pienille työryhmille

Laadukas tulostus

Liitettävissä älypuhelimeen ja tablettiin

Sarjan mallit:

  TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

MFC-L5700DN 19

L5000- 
mustavalko- 
tulostinsarja
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L5000-sarjan 
tuotteet

MFC-L5700DN

HL-L5100DN HL-L5200DWHL-L5000D

HL-L5200DWT DCP-L5500DN

HL-L5100DNT

ZUNTL5000D

3 0 1 5 0 0 2 5

N
O

RDIC ECOLABE
L TAKUU

3 vuoden SWAP-
laitevaihtotakuu
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10 000 sivua kuukaudessa

20 käyttäjälle 

Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus 
A4-koossa

Räätälöitävissä

HL-L6300DW 

HL-L6300DWT 

HL-L6400DW

HL-L6400DWT

DCP-L6600DW

MFC-L6800DW

MFC-L6800DWT

MFC-L6900DW

MFC-L6900DWT

Tulostusnopeus jopa 50 kuvaa/min

520 arkin paperikasetti

2 650 arkin syöttölaite

20 000 sivun värikasetti

USB, liitettävissä rinnakkaisverkkoon, 
kiinteään ja langattomaan lähiverkkoon

Liitettävissä älypuhelimeen ja tablettiin

Lajittelija

Suuret tulostusmäärät

Erittäin pienet käyttökustannukset

Integroitu NFC-kortinlukija

Laadukas ja nopea tulostus 

Nopea skannaus 

Tietoturvallinen tulosteiden vapautus

Liitettävissä älypuhelimeen ja tablettiin

L6000-musta- 
valkotulostinsarja

Sarjan mallit:

HL-L6400DW ja TT4000-paperitorni sekä  
MX4000-lajittelija

23

  TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON
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L6000-sarjan 
tuotteet

HL-L6400DW

MX4000

Kaikkiin malleihin voidaan 
lisätä paperitorni 

MFC-L6800DWT

HL-L6300DWT 

MFC-L6900DWT

HL-L6400DWTHL-L6300DW

MFC-L6800DW

HL-L6400DW

MFC-L6900DW

TT4000-paperitorni

ZUNTL6000W

3 0 1 5 0 0 2 5

N
O

RDIC ECOLABE
L TAKUU

3 vuoden SWAP-
laitevaihtotakuu

DCP-L6600DW
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Suunniteltu  
parantamaan 
tuottavuutta
Yrityskäyttöön kehitetty värilaservalikoima

Yritykset pyrkivät jatkuvasti tehostamaan tuottavuuttaan, ja Brotherin 
yrityskäyttöön tarkoitetut värilasertulostimet tukevat näitä pyrkimyksiä. 
Tulostimissa yhdistyvät nopea tulostus, vähäinen huollon tarve ja 
pitkäkestoiset värikasetit, mikä pitää yrityksen pyörät pyörimässä. 
Buyers Labin testaamat värilasertulostimemme tuottavat ammattimaista 
tulostusjälkeä kerrasta toiseen, ja tulosteet tekevät taatusti vaikutuksen.

27
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4 000 sivua kuukaudessa

10 käyttäjälle 

Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus 
A4-koossa

Lisävarusteena 50 arkin MP-lisäpaperi-
kasetti

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

Tulostusnopeus 31 s/min 
(mustavalko ja väri)

Ammattimaisia väritulosteita

250 arkin paperikasetti

2 650 arkin syöttölaite

USB, liitettävissä kiinteään ja langatto-
maan lähiverkkoon

Liitettävissä älypuhelimeen ja tablettiin

Lisävarusteena suurvärikasetit

Ammattimaisia väritulosteita

Pienet käyttökustannukset

Jaettavissa usealle käyttäjälle

Kaksipuolinen tulostus

Nopea skannaus 

Sarjan mallit:

29

  TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

L8000-sarjan 
värilasertulostimet

MFC-L8900CDW ja 2 x LT340CL-lisäpaperikasetti
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6 000 sivua kuukaudessa

20 käyttäjälle

Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus 
A4-koossa

Räätälöitävissä

Tulostusnopeus 31 s/min 
(mustavalko ja väri)

250 arkin paperikasetti

9 000 sivun värikasetti

2 650 arkin syöttölaite

USB, liitettävissä kiinteään ja langatto-
maan lähiverkkoon

Liitettävissä älypuhelimeen ja tablettiin

Kaksipuolinen tulostus, kopiointi,  
skannaus ja faksaus

Yhteys pilvipalveluihin

Suuret tulostusmäärät

Erittäin pienet käyttökustannukset

Integroitu NFC-kortinlukija

Luokkansa johtava skannausnopeus

Tietoturvallinen tulosteiden vapautus

Sarjan mallit:

MFC-L9570CDW  
ja TC4000-liitäntäyksikkö ja TT4000-paperitorni 

HL-L9310CDW

HL-L9310CDWT

MFC-L9570CDW

MFC-L9570CDWT

31

  TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

L9000-sarjan 
värilasertulostimet
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L9000-sarjan 
tuotteet

L8000-sarjan 
tuotteet

HL-L8260CDW HL-L8360CDW HL-L9310CDW HL-L9310CDWT

MFC-L9570CDW MFC-L9570CDWT

TC4000-liitäntäyksikkö

HL-L9310CDW

Kaikkiin malleihin  
voidaan lisätä  
paperitorni 

TT4000-paperitorni

ZUNTBC4FARBLASER

3 0 1 5 0 0 2 5

N
O

RDIC ECOLABE
L

3 0 1 5 0 0 2 5

N
O

RDIC ECOLABE
LTAKUU

3 vuoden SWAP-
laitevaihtotakuu

TAKUU

3 vuoden SWAP-
laitevaihtotakuu

MFC-L8690CDW MFC-L8900CDW ZUNTBC4FARBLASERDCP-L8410CDW
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Suunniteltu 
joustavaksi
Yrityskäyttöön kehitetty mustesuihkuvalikoima

Johtavien laserlaitteiden lisäksi tarjoamme X-sarjan tehokkaita 
mustesuihkutulostimia ammattikäyttöön. Nämä A3-tulostimet 
tuottavat ammattimaista laatua sekä skannaavat ja kopioivat 
A3-koossa luotettavasti. Tulosteet voidaan vapauttaa NFC-kortin 
luvulla, mikä pitää arkaluonteiset tiedot turvassa. Lisänä yritystason 
turvaominaisuudet ja jopa 6 000 sivun tulostusmäärät, joita on totuttu 
näkemään vain huippuluokan laserlaitteissa.

35
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X-sarjan 
A3-mustesuihku- 
tulostimet 
ammattikäyttöön

HL-J6000DW 

HL-J6100DW 

MFC-J5945DW 

MFC-J6945DW 

MFC-J6947DW

Tulostusnopeus jopa 22 kuvaa/min

5 käyttäjälle 

3 000–5 000 sivua kuukaudessa

Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus 
A3-koossa

Saatavilla erillinen alustakaappi

750 arkin paperikasetti 

Kaksipuolinen tulostus 

Lisävarusteena suurvärikasetit,
K 6 000 sivua, C/M/Y 5 000 sivua

USB, liitettävissä kiinteään ja langatto-
maan lähiverkkoon

Liitettävissä älypuhelimeen ja tablettiin

Suuret tulostusmäärät

Erittäin pienet käyttökustannukset

Integroitu NFC-kortinlukija

Nopea skannaus

Sarjan mallit:

MFC-J6947DW ja alustakaappi 37

  TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON
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X-sarjan 
tuotteet

HL-J6000DW HL-J6100DW MFC-J6945DW MFC-J6947DWMFC-J5945DW

ZUNTMFCJ5900Z1ZUNTMFCJ6900Z1 ZUNTMFCJ6900Z1

3 0 1 5 0 0 2 5

N
O

RDIC ECOLABE
L TAKUU

3 vuoden SWAP-
laitevaihtotakuu

HL-J6100DW ja alustakaappi

ZUNTMFCJ6900Z1

Kaikkiin malleihin 
voidaan lisätä 
alustakaappi 
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Brother Finland
Pavintie 2
01260 VANTAA

Puh. 09 875 921  
 
 

brother.fi

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Lokakuu 2019. 


