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Designet for å støtte
virksomheten og bidra
til vekst
Virksomheter er alltid ute etter nye måter å øke
produktiviteten på og få mest mulig nytte av
teknologien. Vi er her for å hjelpe deg med akkurat
det. Vi er «At your side» hele veien og vil veilede deg
frem mot valget av riktig løsning, støtte deg hvis du
har spørsmål og sørge for at du får beste ytelse til
den beste prisen.

Vi har en ledende posisjon på markedet for sort-hvitt
laserskrivere* og har utvidet vår portefølje for høytytende
blekkskrivere, slik at du får mer å velge mellom, flere
muligheter og flere grunner til å velge Brother.
Med Brother er du garantert den profesjonelle «at your
side» servicen som vi har bygd vår virksomhet og vårt
omdømme på. Vi har designet vårt nyeste skriverutvalg
for bedrifter med tanke på at du skal få den ytelsen,
påliteligheten og de valgmulighetene du måtte trenge.

*Q1 2019, DMR.no
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Hvorfor
velge Brother
i virksomheten?
Vi har designet vårt komplette utvalg for at du skal få flere
valgmuligheter og større fleksibilitet. Uansett om det skjer
gjennom maskiner som tilpasses virksomhetens behov eller
muligheten til kjøp eller avtalebasert kjøp, forplikter vi oss til
å gi deg det aller beste som finnes på markedet.

•

Vi har produsert skrivere for virksomheter siden 1971

•

Imponerende langsiktig verdi og lave eierkostnader med
toner av høy kapasitet inkludert

•

Samtlige produkter omfattes av vår profesjonelle support
i henhold til mottoet «At your side»

•

Prisbelønte produkter som er grundig testet og anbefalt
for sin overlegne pålitelighet av ledende, uavhengige
BLI-testere
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Hva verdsetter
små og store
bedrifter hos
skriverne sine?*
Brother sin omfattende laserportefølje tilbyr
utskriftsløsninger for alle. Med et fleksibelt
og skalerbart funksjonssett utviklet spesielt
med tanke på små og mellomstore bedrifter,
får virksomheten de profesjonelle skriverne
den trenger.
Pålitelighet
• Takler store utskriftsmengder uten papirstopp
• Minimalt vedlikehold og få driftsstopp
• Forbruksvarer som varer lenge
Kvalitet
• Tydelige bilder
• Stillegående maskiner
• Prisbelønt

Designet
for sikkerhet
Sikkerhet er et viktig anliggende for virksomheter,
og derfor er det avgjørende at alle utskriftsløsninger
er designet med robuste tiltak på plass for å opprettholde
sikkerheten både for virksomheten og dataene.
Vår profesjonelle serie gjør nettopp det. Det gis
beskyttelse på nettverksnivå med ende-til-endekryptering og portbasert tilgangskontroll, slik at du
trygt skal kunne koble deg til og dele dokumenter.
Våre enheter bruker i tillegg programvare for detektering
av forsøk på inntrenging, for kontinuerlig å overvåke og
beskytte mot hacke-trusselen.
Det er mulig å bruke PIN- og ID-kort beskyttet utskrift for
å sikre at utskrifter ikke kommer i feil hender, og Secure
Function Lock for å gi bedre kontroll over utskriftsmiljøet,
ved at visse funksjoner begrenses til spesifikke brukere.

Høy hastighet
• Brukervennlige LCD-skjermer
• Rask veksling mellom farge og sort-hvitt
• Skanning med høy hastighet
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*Kilde UK SME Customer Immersion, juli 2017
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Designet for
økt produktivitet
Våre maskiner for virksomheter er designet ut fra en enkel
tankegang: De skal hjelpe deg med å bruke mindre tid
på å håndtere utskrift og mer tid på selve virksomheten.
Automatiske dokumentmatere med høy kapasitet, utvidbar
papirhåndtering og muligheten til å bruke flere medietyper
i hver skuff, burde bidra til smidig, opprettholdt drift.
Mens andre lure funksjoner hjelper deg med å koble deg til
smartere måter å arbeide på. Som muligheten til å skanne
direkte til nettverksmapper og skytjenester, slik at du
problemfritt kan arbeide borte fra kontoret.
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•

Skriv ut direkte fra smarttelefoner og nettbrett

•

Aktiver trådløs direkteutskrift for å skrive ut fra mobile
enheter og bærbare PC-er uten tilgang til nettverket

•

Med vår BRAdmin-programvare kan hele utstyrsparken
styres fra et sentralt sted, slik at nedetiden reduseres og
effektiviteten økes.

Vi tar
bærekraft
på alvor
Vi vet at du tar bærekraftansvaret på alvor.
Som leverandør mener vi det er viktig å hjelpe deg med
å påvirke miljøet minst mulig. Vi forplikter oss til å sende
null avfall til deponier, og vi resirkulerer derfor brukte
blekkpatroner og tonerkassetter kostnadsfritt.
Vi etterstreber å «designe ut» avfall fra vår produktsyklus,
i den hensikt å skape en sirkulær økonomi – ved å gjenvinne
og regenerere produkter og materialer etter endt brukstid.
For den oppdaterte profesjonelle skriverserien har vi utviklet
et utvalg av praktiske, miljøvennlige funksjoner. Skrivere
leveres komplette med en egen Eco-modus, og de har også
en modus for tonersparing og automatisk tosidig utskrift som
eliminerer unødvendig avfall.
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Designet
for å holde
kostnadene nede
Høytytende blekk og tonere gir mer for pengene,
fordi de varer lengre og yter bedre enn tilsvarende,
uoriginale forbruksvarer. Uavhengige tester har vist at våre
ekspertutviklede originale rekvisita i gjennomsnitt gir 57 %
høyere ytelse enn tilsvarende uoriginale.*
For å spare penger leveres selve enhetene ferdiglaget, med
intelligent designet tilbehør. Tonersparingsmodus kan kutte
kostnader med opptil en tredjedel, automatisk tosidig utskrift
eliminerer avfall, og med alternativer som utskriftskvoter og
begrenset fargeutskrift er du alltid sikret kontroll over utgiftene.
Sørg for enda mindre papiravfall ved hjelp av innebygde
løsninger for utskriftsstyring, som:
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*Keypoint Intelligence, Buyers Lab, special test report, mars 2018

Designet
for å gi bedre
arbeidsflyt
Den profesjonelle serien har teknologi som sørger
for bedre arbeidsflyt i teamene, inkludert mulighet
til å skanne til/skrive ut fra USB og koble til via Office
og skyapplikasjoner, slik at du får bedre tilgang både
når du er på kontoret og når du er på farten. Ved hjelp
av løsninger som Barcode Utility kan du effektivisere
dokumenthåndteringen med skanning av strekkoder.
For at ting skal gå enda raskere, har du alle muligheter
til å tilpasse berøringsskjermene og lage dine egne
snarveier.
Alle våre maskiner er også designet for å passe sømløst
inn med eksisterende dokumentstyringssystemer.
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Designet
rundt deg
For vår profesjonelle skriverserie stopper ikke
tilpasningsmulighetene og fleksibiliteten med
maskinene. Som et ledd i vår Managed Print Servicestilnærming (MPS) skaffer vi oss en grundig forståelse
for hver virksomhet og dets spesifikke utskriftsmiljø.
Med en MPS-avtale kan du spare penger, få god oversikt
over kostnader og sikre at det ikke oppstår uforutsette
utgifter. Så snart avtalen med en Brother forhandler er på
plass, blir maskinene satt opp og forbruksvarene levert
automatisk.
Les mer om hvordan du finner en bedre balanse med
Brothers Managed Print Services, på brother.no/mps
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Vår enestående
laserportefølje
Du vet kanskje at Brother er et av de ledende merkene for
laserskrivere, men du er kanskje ikke helt klar over hvor
mye vår serie av lasermaskiner har vokst? Vi har noe som
passer med behovene til enhver virksomhet, fra kompakte
enkeltfunksjonsskrivere til multifunksjonsskrivere med stor
kapasitet.
Seriens store bredde betyr i seg selv at utvalget av produkter
er imponerende. Vi tilbyr også våre høytytende lasermaskiner
gjennom vår kontraktsbaserte Managed Print Service.
Du kan være sikker på at Brother tilbyr kvalitet du kan
stole på, uansett hva du er ute etter.
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Skreddersydd
til din behov
Med Brother sine farge- og sort-hvitt laserskrivere for små
og mellomstore bedrifter, som er beregnet for brukere med
store utskriftsbehov, kan du skrive ut uten bekymring.
De tilbyr raske utskrifts- og skannetider samt lavere
kostnader, takket være tonere med superhøy og ultrahøy
ytelse. Legg så til utvidet sikkerhet, intelligente tilkoblingsmuligheter for mobil og utvidbare papirmagason, så har du
en skriver som oppfyller selv de strengeste kravene på
arbeidsplassen.
Tilpasningsmulighetene er mange, enten det handler om
å lage snarveier til visse funksjoner eller å bruke Brother
Solutions Interface (BSI) til å integrere foretrukket programvare. Denne serien har også en skalerbarhet som gir mulighet for tilbehør som ekstra papirmagasin og sorteringsenhet.
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Designet for å vare
Brother sitt komplette forretningsutvalg er designet for å levere pålitelige
produkter. De består av robuste materialer og deler som varer lenge, for å sikre
smidig drift. Virksomheter kan dermed stole på våre maskiner, utskrift etter
utskrift, måned etter måned, år etter år.

Testet og gitt tillit av Buyers Lab
Etter to måneders undersøkelse og 80.000 sider har maskinene som er testet
av Buyers Lab, vist seg å fungere perfekt. Ingen feilmatinger. Ingen behov for
å tilkalle service.
For å gjøre det hele enda mer betryggende tilbyr vi også utvidet garanti og bytte-på-stedet
garanti. For å få denne garantien må du registrere maskinen på vårt nettsted innen 60 dager etter
kjøpsdatoen. For å få den utvidede garantien og bytte-på-stedet garantien må maskinen være
brukt som beskrevet i håndboken og kun med original rekvisita. Hvis dette ikke er tilfelle, er den
utvidede garantien og bytte-på-stedet garantien ugyldig.

Designet for pålitelighet
Sort-hvitt laserserien designet for virksomheter
Vår prisbelønte sort-hvitt laserserie er designet for å gi den ytelsen som kreves, i en pakke som
er å stole på. Disse maskinene, som er ideelle for opptil 10.000 sider per måned og er bygd for
superhøye utskriftshastigheter, krever minimalt vedlikehold og er mer enn klare til å holde tritt
med behovene i forretningslivet.
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Modeller i serien:
HL-L5000D

DCP-L5500DN

HL-L5100DN

MFC-L5700DN

HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT

Sort-hvitt
laserskrivere
i L5000-serien

Opptil 3500 sider per måned
Opptil 5 brukere
Utskrift, kopiering, skanning og faksing
i A4
Ekstra tilpasningsmuligheter tilgjengelig

UTSKRIFT

KOPI

SKANN

FAKS

TRÅDLØS

Utskriftshastighet på opptil 40 spm
250 arks papirmagasin
Tosidig utskrift
Opptil 1340 arks innmating
Toner for opptil 8000 sider
Mulighet for USB-, nettverks-, parallellog trådløs tilkobling
Skanning med høy hastighet
Lave driftskostnader
Ideell for mindre arbeidsgrupper
Utskrift av høy kvalitet
Mobil-/nettbrettilkobling
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MFC-L5700DN
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L5000-serien
AR A NT

I

30

G

C ECOL A
DI
R

L
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NO

produktutvalget
150025

3-års garanti
inkl. bytte på
stedet service

HL-L5000D

HL-L5200DWT
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HL-L5100DN

DCP-L5500DN

HL-L5100DNT

MFC-L5700DN

HL-L5200DW

ZUNTL5000D
Underskap
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Modeller i serien:
HL-L6300DW

MFC-L6800DW

HL-L6300DWT

MFC-L6800DWT

HL-L6400DW

MFC-L6900DW

HL-L6400DWT

MFC-L6900DWT

DCP-L6600DW

Sort-hvitt
laserskrivere
i L6000-serien

Opptil 10.000 sider per måned
Opptil 20 brukere
Utskrift, kopiering, skanning og faksing
i A4
Skalerbare tilpasningsmuligheter
tilgjengelig

UTSKRIFT

KOPI

SKANN

FAKS

TRÅDLØS

Utskriftshastighet på opptil 50 spm
520 arks papirmagasin
Opptil 2650 arks innmating
Toner for opptil 20.000 sider
Mulighet for USB-, nettverks-, parallellog trådløs tilkobling
Mobil-/nettbrettilkobling
Alternativ for sorteringsenhet
Utskrift av store volumer
Svært lave driftskostnader
Innebygd NFC-kortleser
Utskrift av høy kvalitet og med høy
hastighet
Skanning med høy hastighet
Sikkerhetsalternativer/Pull Printing
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HL-L6400DW pluss MX4000 sorteringsenhet og TT4000 papirmagasin
med 4x520 ark. TC4000 stabiliseringsenhet må benyttes sammen med
TT4000.

Tilkoblingsmuligheter for utskrift fra
mobil/nettbrett
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L6000-serien
AR A NT

I

30

G

C ECOL A
DI
R

L
BE

NO

produktutvalget
150025

3-års garanti
inkl. bytte på
stedet service

MX4000 sorteringsenhet

HL-L6300DW

HL-L6300DWT

HL-L6400DW

HL-L6400DWT

DCP-L6600DW

HL-L6400DW

Alle modeller støtter
ekstra papirmagasin

MFC-L6800DW
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MFC-L6800DWT

MFC-L6900DW

MFC-L6900DWT

ZUNTL6000W
Underskap
TT4000 papirmagasin. TC400 stabiliseringsenhet må benyttes sammen med TT4000.
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Designet for
produktivitet
Fargelaserserien designet for virksomheter
Virksomheter er alltid ute etter måter å være mer produktive på, og her kan
Brother sin fargelaserserie for virksomheter bidra. Vi har kombinert raske
utskriftshastigheter med minimalt vedlikehold og forbruksvarer som varer
lenge, slik at både skriverne og virksomnheten holdes i gang. Gjennom
grundige tester utført av Buyers Lab har våre fargelaserskriver vist at de
gang på gang leverer profesjonell utskriftskvalitet. Du kan dermed alltid
være sikker på at de bidrar til å gi et best mulig inntrykk.
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Modeller i serien:
HL-L8260CDW

MFC-L8690CDW

HL-L8360CDW

MFC-L8900CDW

DCP-L8410CDW

Fargelasere i
L8000-serien

Opptil 4000 sider per måned
Opptil 10 brukere
Utskrift, kopiering, skanning og faksing
i A4
Valgfri utskrift via flerbruksskuff
(opptil 50 ark)

UTSKRIFT

KOPI

SKANN

FAKS

TRÅDLØS

Utskriftshastighet på opptil 31 spm
(sort-hvitt og farge)
Profesjonell fargegjengivelse
250 arks papirmagasin
Opptil 2650 arks innmating
Mulighet for USB-, nettverks- og
trådløs tilkobling
Mobil-/nettbrettilkobling
Tonere med superhøy ytelse
Profesjonell fargeutskrift
Lave driftskostnader
Deling mellom brukere
Tosidig utskrift
Skanning med høy hastighet
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MFC-L8900CDW og 2xLT340CL ekstra papirmagasin
for 500 ark
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Modeller i serien:
HL-L9310CDW

MFC-L9570CDW

HL-L9310CDWT

MFC-L9570CDWT

Opptil 6000 sider per måned

Fargelasere i
L9000-serien

Opptil 20 brukere
Utskrift, kopiering, skanning og faksing
i A4
Skalerbare tilpasningsmuligheter
tilgjengelig

UTSKRIFT

KOPI

SKANN

FAKS

TRÅDLØS

Utskriftshastighet på opptil 31 spm
(sort-hvitt og farge)
250 arks papirmagasin
Tonere for utskrift av 9000 sider
Opptil 2650 arks innmating
Mulighet for USB-, nettverks- og trådløs tilkobling
Mobil-/nettbrettilkobling
Tosidig utskrift, kopiering, skanning og
faksing
Skytilkobling
Profesjonelle utskrifter med høyt volum
Ultralave driftskostnader
Innebygd NFC-kortleser
Skannehastigheter som er ledende i
klassen
Sikkerhetsalternativer/Pull Printing
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MFC-L9570CDW pluss TT4000 papirmagasin og TC4000
stabiliseringsenhet. TC400 stabiliseringsenhet må benyttes sammen
med TT4000.
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L8000-serien

L9000-serien
30

G

NO

G

150025

3-års garanti
inkl. bytte på
stedet service

C ECOL A
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R

AR A NT

I

I
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AR A NT

produktutvalget
L
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C ECOL A
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L
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NO

produktutvalget

150025

3-års garanti
inkl. bytte på
stedet service

HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW

HL-L9310CDWT

TC4000 stabiliseringsenhet

Alle modeller støtter
ekstra papirmagasin

DCP-L8410CDW
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MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

ZUNTBC4FARBLASER
Underskap

MFC-L9570CDW

MFC-L9570CDWT

ZUNTBC4FARBLASER
Underskap
TT4000 papirmagasin for 4 x 520 ark.
TC400 stabiliseringsenhet må benyttes
sammen med TT4000.
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Designet for
fleksibilitet
Blekkskriverserien designet for virksomheter
I tillegg til våre ledende laserskrivere tilbyr vi høytytende profesjonelle
blekkskrivere med vår X-serie. Disse A3-maskinene mener alvor og
skriver ut, skanner og kopierer opptil A3 i profesjonell kvalitet, gang
på gang. Ekstrautstyr bidrar til smartere arbeid, med NFC-tilkobling
for sikker utskrift og utvidede sikkerhetsfunksjoner som sørger for
sikre data. Og med sikkerhetsfunksjoner på bedrifts-nivå og en
kapasitet på opptil 6000 sider gir de en ytelse som normalt forbindes
med laserskrivere av høyeste kvalitet.
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Modeller i serien:
HL-J6000DW

MFC-J5945DW

HL-J6100DW

MFC-J6945DW
MFC-J6947DW

Profesjonelle
A3 blekkskrivere
i X-serien

Utskriftshastighet på opptil 22 ipm
Opptil 5 brukere
3000–5000 utskrifter per måned
Utskrift, kopiering, skanning og faksing
opptil A3
Frittstående alternativ med underskap

UTSKRIFT

KOPI

SKANN

FAKS

TRÅDLØS

Papirskuff for opptil 750 ark
Tosidig utskrift
Valgfrie, høytytende tonere tilgjengelig
– BK 6000 sider, C/M/Y 5000 sider
Mulighet for USB-, nettverks- og
-trådløs tilkobling
Mobil-/nettbrettilkobling
Utskrift av store volumer
Svært lave driftskostnader
Innebygd NFC-kortleser
Skanning med høy hastighet
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MFC-J6947DW pluss underskap
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X-serien
150025

AR A NT

I

30

G

C ECOL A
DI
R

L
BE

NO

produktutvalget
3-års garanti
inkl. bytte på
stedet service

HL-J6000DW

HL-J6100DW

MFC-J5945DW

MFC-J6945DW

ZUNTMFCJ5900Z1 underskap

ZUNTMFCJ6900Z1 underskap

MFC-J6947DW

ZUNTMFCJ6900Z1

Alle modeller støtter
ekstra underskap
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ZUNTMFCJ6900Z1 underskap

HL-J6100DW pluss underskap
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Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11
0680 Oslo
Tlf.: 22 57 75 00

brother.no

Alle spesifikasjoner stemmer på tidspunktet for produksjon, oktober 2019.
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