
A3 XL business 
inkjetprinters 

WIRELESS

Professioneel, stevig en betrouwbaar.

brother.nl

PRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOS



Maak indruk 
met zakelijke 
documenten 
in kleur op 
A3-formaat

Duurzame A3 XL inkjetprinters met een 
toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

De zakelijke A3 XL inkjetserie is ontworpen met 

betrouwbaarheid als uitgangspunt, zodat u er verder zo min 

mogelijk omkijken naar heeft. De modellen beschikken over 

een standaard papiercapaciteit van 500 of maximaal 750 vel. 

Plus een universele papierinvoer van 100 vel voor dikkere 

papiersoorten of enveloppen. Daarnaast ondersteunen alle 

modellen printen tot A3-formaat en de twee topmodellen 

hebben de mogelijkheid om tot A3 scannen en kopiëren.

U kunt efficiënt, economisch en milieubewust werken door uw 

bestanden automatisch dubbelzijdig af te drukken. Met een 

afdruktijd voor de eerste printout van minder dan 6 seconden 

en printsnelheden tot 22 ipm heeft u uw documenten altijd 

snel bij de hand. 

De A3 XL printers beschikken over alle aansluitingen die 

u nodig heeft, zoals USB en een bekabelde en draadloze 

netwerkverbinding zodat u via Wi-Fi direct kunt printen 

vanaf uw laptop, tablet of smartphone. Bestanden met 

persoonlijke gegevens kunt u veilig afdrukken via Near Field 

Communication (NFC) zodat deze niet in verkeerde handen  

vallen.

 

Er zijn tevens handige onderkasten beschikbaar waarin 

verbruiksartikelen zoals inktcartridges en papier opgeborgen 

kunnen worden. Dankzij de handige zwenkwielen kan 

de printer snel en gemakkelijk verplaatst worden. Met de 

onderkast staat de printer, voor optimaal bedieningsgemak, 

tevens direct op de juiste hoogte, zonder dat deze ruimte 

inneemt op een bureau of tafel.





Professionele, draadloze all-in-one A3 kleureninkjetprinter met 
duplex ADF voor 50 pagina's tot A3-formaat en drie papierladen 
met een totale papiercapaciteit van 750 vel. 

MFC-J6947DW

Printen, scannen en 
kopiëren tot A3-formaat

PRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOS

Printsnelheid tot 22 ipm

Automatisch dubbelzijdig A3 printen, scannen en kopiëren

Bekabelde en draadloze verbindingen

Drie papierladen van 250 vel

Universele papierinvoer van 100 vel

Print van of scan naar USB

NFC (Near Field Communication) voor beveiligd printen of mobiel 
printen en scannen

Optionele super hoge capaciteit inktcartridges beschikbaar: 
6.000 pagina's1 in zwart en 5.000 pagina's1 in kleur 

9,3 cm kleuren touchscreen

Automatische documentinvoer van 50 vel tot A3-formaat



Professionele, draadloze A3 all-in-one kleureninkjetprinter met 
duplex ADF voor 50 vel tot A4-formaat en twee papierladen met 
een totale capaciteit van 500 vel

MFC-J5945DW

WIRELESS

Printsnelheid tot 22 ipm

Automatisch dubbelzijdig A4 printen, scannen en kopiëren

9,3 cm kleuren touchscreen

Bekabelde en draadloze verbindingen 

Twee papierladen van 250 vel 

Universele papierinvoer van 100 vel

Automatische documentinvoer van 50 vel tot A4-formaat

Printen van of scannen naar USB

NFC (Near Field Communication) voor beveiligd printen of 
mobiel printen of scannen

Optionele super hoge capaciteit inktcartridges beschikbaar: 
6.000 pagina's in zwart1 en 5.000 pagina's1 in kleur

MFC-J6945DW

Professionele, draadloze A3 all-in-one kleureninkjetprinter met 
duplex ADF voor 50 vel tot A3-formaat en twee papierladen met 
een totale capaciteit van 500 vel 

WIRELESS

Printsnelheid tot 22 ipm

Automatisch dubbelzijdig A3 printen, scannen en kopiëren

9,3 cm kleuren touchscreen

Bekabelde en draadloze verbindingen 

Twee papierladen van 250 vel 

Universele papierinvoer van 100 vel

Automatische documentinvoer van 50 vel tot A3-formaat

Printen van of scannen naar USB

NFC (Near Field Communication) voor beveiligd printen of 
mobiel printen of scannen

Optionele super hoge capaciteit inktcartridges beschikbaar: 
6.000 pagina's in zwart1 en 5.000 pagina's1 in kleur

PRINT         KOPIE         SCAN             FAX       DRAADLOOS PRINT         KOPIE         SCAN             FAX       DRAADLOOS



Professionele, draadloze A3 kleureninkjetprinter met drie 
papierladen met een totale papiercapaciteit van 750 vel. 

HL-J6100DW

Snel printen in kleur    
tot A3-formaat

PRINT DRAADLOOS

Printsnelheid tot 22 ipm

Automatisch dubbelzijdig A3 printen

Bekabelde en draadloze verbindingen

Drie papierladen van 250 vel

Universele papierinvoer van 100 vel

Printen vanaf USB

NFC (Near Field Communication) voor beveiligd printen of mobiel 
printen

Optionele super hoge capaciteit inktcartridges beschikbaar: 
6.000 pagina's1 in zwart en 5.000 pagina's1 in kleur 

6,8 cm kleuren touchscreen



Duurzaam 
ontwerp 
Ideaal voor 
bedrijven 

Printsnelheid tot 22 ipm

Automatisch dubbelzijdig A3 printen

6,8 cm kleuren touchscreen

Bekabelde en draadloze verbindingen 

Twee papierladen van 250 vel

Universele papierinvoer voor 100 vel

Print vanaf USB

NFC (Near Field Communication) voor beveiligd printen of mobiel printen

Optionele super hoge capaciteit inktcartridges beschikbaar: 
6.000 pagina's in zwart1 en 5.000 pagina's1 in kleur

Professionele, draadloze A3 kleureninkjetprinter met twee 
papierladen met een totale papiercapaciteit van 500 vel. 

HL-J6000DW

WIRELESSWIRELESSPRINT      DRAADLOOS



De onderkasten voor A3 XL inkjetmodellen zijn ideaal als extra opslagruimte 
voor printbenodigdheden zonder extra ruimte in te nemen op een bureau. De 
printers op de onderkasten zijn tevens zeer gemakkelijk te verplaatsen dankzij de 
zwenkwielen. 

Onderkasten voor bediening 
op de ideale werkhoogte

ZUNTMFC-J5900DW

Lichtgrijze onderkast voor A3 XL inkjetmodellen 

Handige opslagruimte voor verbruiksartikelen, zoals papier en
inktcartridges

Bespaart ruimte op het bureau 

Gemakkelijk te verplaatsen dankzij zwenkwielen

Bediening op ideale werkhoogte

Afmetingen (B x D x H):  528  x 375 x 700 mm

Netto gewicht: 15,9 kg 

Geschikt voor MFC-J5945DW

ZUNTMFC-J6900DW

Lichtgrijze onderkast voor A3 XL inkjetmodellen 

Handige opslagruimte voor verbruiksartikelen, zoals papier en
inktcartridges

Bespaart ruimte op het bureau 

Gemakkelijk te verplaatsen dankzij zwenkwielen

Bediening op ideale werkhoogte

Afmetingen (B x D x H):  572  x 427 x 700 mm

Netto gewicht: 18,8 kg 

Geschikt voor HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW



Belangrijke documenten beveiligd afdrukken

Met Secure Print+ kunt u vertrouwelijke bedrijfsgegevens of 

documenten met privacygevoelige gegevens veilig afdrukken. Uw 

documenten worden pas geprint nadat u ze bij de printer heeft 

vrijgegeven met een NFC ID-kaart of PIN code. Alleen bevoegde 

gebruikers kunnen documenten via Secure Print+ afdrukken. Nieuwe 

gebruikers kunnen door de systeembeheerder (eenvoudig) worden 

toegevoegd en verwijderd worden.

Meer efficiëntie met aangepast touchscreen display

Met Custom UI kunt u tijdrovende en gecompliceerde taken zoals 

opslag en archivering van documenten vereenvoudigen. Creëer op 

het touchscreen display specifieke snelkoppelingen voor frequente 

'scan naar' opdrachten, zodat bestanden met één druk op de knop 

direct op de juiste locatie worden opgeslagen.

Documentflow automatiseren via barcodes

Maak het scannen van grote hoeveelheden documenten en het 

opslaan en hernoemen van bestanden efficiënter met Barcode Utility, 

een software-oplossing voor het automatisch digitaal opslaan en 

archiveren van documenten met een barcode.  Documenten worden 

gescand en op basis van de barcode automatisch als afzonderlijke 

bestanden op de gewenste locatie opgeslagen. 

Activeer professionele Business Solutions* 

op de A3 XL inkjetmodellen 

* De bovenstaande oplossingen zijn optioneel en niet standaard geactiveerd op het apparaat. Neem voor meer informatie over het activeren van deze oplossingen contact op met uw reseller.



Inkt wordt automatisch bij u afgeleverd

Met Brother Managed Print Service (MPS) komt u nooit meer inkt 

tekort. Wij zorgen voor de bestelling, levering en zelfs recycling van uw 

oude inktcartridges, zodat u uw tijd kunt besteden aan het runnen van 

uw bedrijf.

Geen wachttijd voor reparaties

Onze At Your Side ondersteuning betekent dat uw printers bij een 

eventueel defect nooit lang stilstaan. We reageren snel en bieden 

professionele ondersteuning, zodat de impact op uw bedrijf tot een 

minimum wordt beperkt.

Geen zorgen over uw kosten 
Inzicht is van groot belang als het gaat om het maken van een 

inschatting van uw printkosten. Met onze intuïtieve online portal 

heeft u volledig overzicht van al uw kosten en krijgt u een duidelijke 

rapportage hoe deze zijn opgebouwd. U blijft dus altijd perfect op de 

hoogte van uw verbruik.

Zorg dat u altijd kunt rekenen op  
goed werkende printers. 

Met Brother Managed Print Service wordt u 

volledig ontzorgd en heeft u geen omkijken 

meer naar uw printers. U komt nooit meer 

voor de onaangename verassing te staan dat 

u niet kunt printen omdat de inkt op is. Wij 

zorgen er namelijk voor dat verbruiksartikelen 

automatisch op tijd besteld en geleverd worden. 

Hierdoor wordt de uitvaltijd gereduceerd en de 

productiviteit gemaximaliseerd. U heeft tevens 

volledig inzicht en controle over alle printers, 

het aantal afdrukken en de printkosten. Zo kunt 

u alles eenvoudig in de gaten houden.

We begrijpen dat tijd kostbaar is. Daarom 

kunnen onze printers zelf een storing opmerken 

en aan ons doorgeven of er een reparatie nodig 

is. Zo kunnen wij snel reageren en eventuele 

uitvaltijd beperken.

Met Brother Managed Print Service heeft u 

geen omkijken meer naar uw printers.

Brother - At Your Side

Geen omkijken 
meer naar uw 
printers met  
Brother 
Managed Print 
Service



Met een 
betrouwbare en 
snelle printer 
blijft u perfect
op schema



Page gauge 

Don’t be caught out with no ink when you need it most. You can 

have complete visibility on how much ink is left in your cartridges 

with an approximate page counter measured by ISO certification. 

The ink cartridge design also allows you to see how much ink is left, 

giving reassurance of when the inks need to be replaced.  

De perfecte inkt voor uw printer
Behaal het maximale resultaat met verbruiksartikelen van 

Brother. Met de originele inktcartridges kunt u rekenen op de 

beste afdrukkwaliteit en mooie, heldere kleuren. Brother inkten 

zijn speciaal afgestemd op onze producten en zijn daardoor de 

perfecte match voor uw printer.

LC3237: BK – Tot 3.000 pagina's in zwart-wit1

LC3237: C/M/Y – Tot 1.500 pagina's in kleur1

LC3239XL: BK – Tot 6.000 pagina's in zwart-wit1

LC3239XL: C/M/Y – Tot 5.000 pagina's in kleur1

www.brother.nl/verbruiksartikelen



Originele Brother
verbruiksartikelen
garanderen de beste
kwaliteit.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu  
en moedigen onze klanten aan gebruikte en lege 
Brother inkt- en tonercartridges gratis naar ons op te 
sturen voor recycling. Wij verzekeren dat lege
cartridges volledig worden hergebruikt.

In ruil voor oude cartridges die u bij ons inlevert voor 
recycling, doneert Brother geld voor behoud van het 
regenwoud. Wij doen dit in samenwerking met Cool
Earth, een non-profit organisatie die met onze steun 
al meer dan 7.000 hectare regenwoud beschermt.

Meer info: www.brother.nl

Samenwerken voor een
betere leefomgeving

Pagina teller

Met de unieke ingebouwde pagina teller heeft u volledig inzicht 

in de hoeveelheid pagina's die u nog kunt afdrukken. Dankzij het 

transparante ontwerp van de inktcartridges kunt u tevens zien 

hoeveel inkt er nog over is, zodat u precies weet wanneer de inkt 

vervangen moet worden.  



Inkjet voor 
business



Specificaties en mogelijkheden
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Algemeen

Scannen

Printen

1  Op basis van ISO/IEC 24711 
2  Optionele download
3  Beschikbaar met de meegeleverde software
4  Indien verbonden met het web
5  Berekend met 80gr/m2 in een gematigde, niet-vochtige omgeving
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Fax

Kopiëren

Verbindingen

Connectivity

Mobiel en web

6,8 cm kleurentouchscreen

9,3 cm kleurentouchscreen

A3 Print

A3 scan en kopie

Brother Apps4 

Brother Web Connect 

Printsnelheid tot 22 pagina's per minuut in zwart-wit en 20 pagina's per minuut in kleur (volgens ISO/IEC 24734)

Eerste afdruk (FPOT - First Print Out Time) tot 5,5 seconden in zwart-wit en 6,0 seconden in kleur (volgens ISO/IEC 17629)

Dubbelzijdig printen tot 12 images per minuut (volgens ISO/IEC 24734)

Printresolutie tot 1.200 x 4.800 dpi

PCL6, BR-Script3, PDF versie 1.7, XPS versie 1.0

Aanbevolen printvolume tot 2.000 pagina's per maand

Direct print via USB 

Enkelzijdig tot 14 images per minuut en dubbelzijdig tot 10 images per minuut in kleur en zwart-wit (volgens ISO/IEC 17991)

Enkelzijdig tot 18 images per minuut en dubbelzijdig tot 36 images per minuut in kleur en zwart-wit (volgens ISO/IEC 17991)

Tot 1.200 x 2.400 dpi scanresolutie vanaf scannerglas en tot 600 x 600 dpi scanresolutie vanuit de ADF (automatische documentinvoer)

Scan naar e-mail, beeld, OCR, bestand, USB, FTP, SFTP, netwerkmap (alleen voor Windows), e-mailserver en SharePoint3

Scan direct naar Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive en OneNote4

Tot 15 images in zwart-wit en 11 images in kleur per minuut (volgens ISO/IEC 24735) 

Automatisch dubbelzijdig kopiëren

Tot 600 x 600 dpi

33,6 kbps Super G3, dubbelzijdig faxen, versturen en ontvangen

Hi-Speed USB 2.0

USB host

LAN (10Base-T/100Base-TX)

WLAN IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi DirectTM

NFC (Near Field Communication) voor beveiligd printen, mobiel printen en scannen

iPrint&Scan2

Brother print service plugin voor Android2

AirPrint

Google Cloud Print 2.0

Mopria2

Papier5

Standaard papierlade voor 250 vel + extra papierlade voor 250 vel

Standaard papierlade voor 250 vel + twee extra papierladen voor 2x 250 vel

Universele papierinvoer - 100 vel

Papieruitvoer: beeld naar beneden - 100 vel, beeld naar boven (doorlopende papierbaan) - 1 vel

Papiergewicht: standaard papierlade - 64 tot 220 gr/m2, extra papierlade - 64 tot 120 gr/m2, universele papierinvoer - 64 to 220 gr/m2

Supplies1

Capaciteit meegeleverde inktcartridges: 3.000 pagina's in zwart (LC-3237BK) en 1.500 pagina's in kleur (LC-3237CMY)

Hoge capaciteit inktcartridges: 3.000 pagina's in zwart (LC-3237BK) en 1.500 pagina's in kleur (LC-3237CMY)

Super hoge capaciteit inktcartridges: 6.000 pagina's in zwart (LC-3239XL BK) en 5.000 pagina's in kleur (LC-3239XL CMY)

Automatische documentinvoer (ADF) - 50 vel



Industrieterrein Legmeer
Zanderij 25, 1185 ZM  Amstelveen  
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Tel: 020 - 545 12 51

Brother International (Nederland)  B.V.

www.brother.nlContact:

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en 
productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven. A
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