Efficiënt printen
voor bedrijven
Professionele kleurenlaserprinters en all-in-one’s
voor het MKB en kantoren

Technologie
die uw bedrijf
verder helpt
Met de professionele
kleurenlaserserie biedt Brother
een succesvolle en efficiënte
printoplossing voor uw bedrijf
of organisatie. De modellen uit
deze lijn zijn flexibel, betrouwbaar
en betaalbaar. Daarnaast bent
u verzekerd van afdrukken van
uitstekende kwaliteit en kan de
de productiviteit en efficiëntie op
de werkvloer aanzienlijk worden
verhoogd.
De kleurenlasers zijn ontworpen om te
voldoen aan de behoeften van gebruikers die
hoge printvolumes moeten verwerken. Met
een model uit deze lijn bent verzekerd van
een betrouwbare printer en kunt u rekenen
op hoge print- en scansnelheden en lage
printkosten. De kosten kunnen verder worden
teruggedrongen met de beschikbare superhoge
en ultra hoge capaciteit tonercartridges. Met
geavanceerde beveiligingsopties, intelligente
mobiele verbindingen en de mogelijkheid om de
papiercapaciteit flexibel uit te breiden, beschikt
u over een printer die voldoet aan de strengste
eisen die worden gesteld binnen een dynamische
kantooromgeving.
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Een slimme
manier van
werken
Met de snelle kleurenlasermodellen kunt u de
efficiëntie en productiviteit verbeteren. Snel
en eenvoudig documenten van meerdere
pagina’s scannen en direct opslaan in
de cloud of op uw netwerk is mogelijk
via de automatische documentinvoer
voor maximaal 80 vel. Met één druk op
de knop is het LCD touchscreen aan te
passen en kunnen veelgebruikte functies
als snelkoppelingen worden toevoegen,
waardoor er veel tijd wordt bespaart. De
tonercartridges met een hoge capaciteit
gaan langer mee, waardoor er minder tijd
verloren gaat met het omwisselen van
toners. Als uw bedrijf groeit kunnen de
modellen flexibel worden uitgebreid met
extra papierladen die de papiercapaciteit
verhogen.

Verlaag de
printkosten van
kleuren afdrukken
We begrijpen dat het monitoren en
controleren van de printkosten een essentieel
onderdeel is binnen de bedrijfsvoering. Met
de ultra hoge capaciteit tonercartridges kunt
u tot wel 9.000 pagina’s afdrukken. Hierdoor
zijn de printkosten per pagina zeer laag,
zowel in kleur als zwart-wit.

Bedrijfsgegevens
en gevoelige data
beveiligen
De geavanceerde beveiligingsfuncties zorgen
ervoor dat u altijd volledige controle heeft over
uw printer. U kunt privacygevoelige gegevens
beter beschermen door toegang tot de
machine te beperken. Via gebruikersverificatie
en Secure Function Lock is het mogelijk om
via een wachtwoord functies vrij te geven per
individuele gebruiker. Bovendien kan de NFC
kaartlezer worden gebruikt om geavanceerde
pull printoplossingen te integreren in uw
bestaande bedrijfsstructuur.
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Speciaal ontworpen
voor veeleisende bedrijven
Als u op zoek bent naar flexibiliteit, betrouwbaarheid en functionaliteit voor
een betaalbare prijs, dan zijn de modellen uit de all-in-one kleurlaserserie
ideaal geschikt voor uw bedrijf. Met hoge print- en scansnelheden,
geavanceerde beveiligingsopties en lage print- en aanschafkosten maakt u
een gigantische stap als het gaat om efficiëntie en productiviteit.

DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW

DRAADLOZE ALL-IN-ONE
KLEURENLASERPRINTER VOOR
EENVOUDIG PRINTEN, SCANNEN EN
DELEN VAN DOCUMENTEN

DRAADLOZE ALL-IN-ONE
KLEURENLASERPRINTER VOOR
EENVOUDIG PRINTEN, SCANNEN EN
FAXEN VAN DOCUMENTEN

Printen, scannen en kopiëren

Printen, scannen, kopiëren en faxen

Hoge printsnelheden tot 31 pagina’s per minuut
in kleur en zwart-wit

Hoge printsnelheden tot 31 pagina’s per minuut
in kleur en zwart-wit

Enkelzijdig scannen met 28 ipm / ppm in kleur
en zwart-wit**
Standaard papierinvoer tot 300 vel

Enkelzijdig scannen met 28 ipm / ppm
Dubbelzijdig scannen met 56 ipm / 28 ppm
in kleur en zwart-wit**

50 vel automatische documentinvoer

Standaard papierinvoer tot 300 vel

9,3 cm kleuren touchscreen

50 vel automatische documentinvoer

USB, draadloos en Gigabit bekabeld netwerk

9,3 cm kleuren touchscreen

Tonercartridges tot 6.500 pagina’s in zwart en
4.000 pagina’s in kleur beschikbaar*

USB, draadloos en Gigabit bekabeld netwerk

Tonercartridges tot 3.000 pagina’s in zwart en
1.800 pagina’s in kleur meegeleverd*
Maximaal 3 optionele papierladen van 250 vel
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Tonercartridges tot 6.500 pagina’s in zwart en
4.000 pagina’s in kleur beschikbaar*
Tonercartridges tot 3.000 pagina’s in zwart en
1.800 pagina’s in kleur meegeleverd*
Maximaal 3 optionele papierladen van 250 vel

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW( T )

DRAADLOZE ALL-IN-ONE
KLEURENLASERPRINTER MET
GEAVANCEERDE PAPIERINVOER
MOGELIJKHEDEN

DRAADLOZE ALL-IN-ONE
KLEURENLASERPRINTER MET
17,6 CM LCD TOUCHSCREEN EN
GEAVANCEERDE BEVEILIGINGOPTIES

Printen, scannen, kopiëren en faxen

Printen, scannen, kopiëren en faxen

Hoge printsnelheden tot 31 pagina’s per minuut
in kleur en zwart-wit

Hoge printsnelheden tot 31 pagina’s per
minuut in kleur en zwart-wit

Enkelzijdig scannen met 28 ipm / ppm
Dubbelzijdig scannen met 56 ipm / 28 ppm
in kleur en zwart-wit**

Enkelzijdig scannen met 50 ipm / ppm
Dubbelzijdig scannen met 100 ipm / 50 ppm
in kleur en zwart-wit**

Standaard papierinvoer tot 300 vel
70 vel automatische documentinvoer

Standaard papierinvoer tot 300 vel 		
(MFC-L9570CDWT tot 800 vel)

12,6 cm kleuren touchscreen

80 vel automatische documentinvoer

Ingebouwde NFC kaartlezer

17,6 cm LCD kleuren touchscreen

USB, draadloos en gigabit bekabeld netwerk

Ingebouwde NFC kaartlezer

Tonercartridges tot 9.000 pagina’s in zwart en
6.500 pagina’s in kleur beschikbaar*

USB, draadloos en gigabit bekabeld netwerk

Tonercartridges tot 3.000 pagina’s in zwart en
1.800 pagina’s in kleur meegeleverd*
Maximaal 3 optionele papierladen van 250 vel
Maximaal 2 optionele papierladen van 500 vel
Papierunit van 4x 520 vel

Tonercartridges tot 9.000 pagina’s in zwart en
in kleur beschikbaar*
Tonercartridges tot 6.500 pagina’s in zwart en
in kleur meegeleverd*
Maximaal 3 optionele papierladen van 250 vel
Maximaal 2 optionele papierladen van 500 vel
Papierunit van 4x 520 vel 			
(MFC-L9570CDWT max. 1x 250 vel of 1x 500 vel)

Optionele verbruiksartikelen en accessoires
250 vel papierlade (LT-330CL)

Drum (DR-421CL)

500 vel papierlade (LT-340CL)

Belt unit (BU-330CL)

4x 520 vel papierunit (TT-4000 alleen te gebruiken

Toner opvangbak (WT-320CL)

in combinatie met TC-4000 verbindingsstuk)

Optionele kaartlezer houder (CH-1000)

Verbindingsstuk (TC-4000)

* In overeenstemming met ISO/IEC19798
** ipm = images per minuut volgens ISO/IEC 17991, ppm = pagina’s per minuut
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Snel en betaalbaar
zakelijk printen in
kleur

De kleurenlaserprinters bieden hoge
printsnelheden in kleur en zwart-wit tegen
lage kosten per pagina en een voordelige
aanschafprijs. Daarnaast beschikken de
modellen over essentiële opties zoals Wi-Fi en
NFC verbinding om mobiel werken makkelijker
te maken, zonder de beveiliging uit het oog te
verliezen.

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW( T )

KLEURENLASERPRINTER
VOOR EENVOUDIG DRAADLOOS
PRINTEN IN KLEUR

KLEURENLASERPRINTER
MET GEBRUIKSVRIENDELIJK
LCD TOUCHSCREEN

KLEURENLASERPRINTER
DIE FLEXIBEL MEEGROEIT MET DE
BEHOEFTEN VAN UW BEDRIJF

Printen

Printen

Printen

Hoge printsnelheden tot 31 pagina’s per
minuut in kleur en zwart-wit

Hoge printsnelheden tot 31 pagina’s per
minuut in kleur en zwart-wit

Hoge printsnelheden tot 31 pagina’s per
minuut in kleur en zwart-wit

Standaard papierinvoer tot 300 vel

Standaard papierinvoer tot 300 vel

LCD display met 2 regels

6,8 cm LCD kleuren touchscreen

Standaard papierinvoer tot 300 vel 		
(HL-L9310CDWT tot 800 vel)

USB, draadloos en Gigabit bekabeld netwerk

Ingebouwde NFC kaartlezer

6,8 cm LCD kleuren touchscreen

Tonercartridges tot 6.500 pagina’s in zwart en
4.000 pagina’s in kleur beschikbaar*

USB, draadloos en Gigabit bekabeld netwerk

Ingebouwde NFC kaartlezer

Tonercartridges tot 9.000 pagina’s in zwart en
6.500 pagina’s in kleur beschikbaar*

USB, draadloos en Gigabit bekabeld netwerk

Tonercartridges tot 3.000 pagina’s in zwart en
1.800 pagina’s in kleur meegeleverd*
Maximaal 3 optionele papierladen van 250 vel

Tonercartridges tot 3.000 pagina’s in zwart en
1.800 pagina’s in kleur meegeleverd*
Maximaal 3 optionele papierladen van 250 vel
Maximaal 2 optionele papierladen van 500 vel
Papierunit van 4x 520 vel

* In overeenstemming met ISO/IEC19798
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Tonercartridges tot 9.000 pagina’s in zwart
en in kleur beschikbaar*
Tonercartridges tot 6.500 pagina’s in zwart
en in kleur meegeleverd*
Maximaal 3 optionele papierladen van 250 vel
Maximaal 2 optionele papierladen van 500 vel
Papierunit van 4x 520 vel 			
(HL-L9310CDWT max. 1x 250 vel of 1x 500 vel)

Documenten eenvoudig
beveiligen met SecurePrint+
Met SecurePrint+ biedt Brother een eenvoudige wijze om documenten
te beveiligen. De printopdracht wordt pas geprint als de geautoriseerde
gebruiker deze vrijgeeft d.m.v. een NFC ID-kaart of PIN-code. Deze
functie is beschikbaar op een aantal geselecteerde modellen en
ideaal voor bedrijven of organisaties die werken met privacy- of
bedrijfsgevoelige gegevens.

+
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Een print
oplossing
op maat
Voor veel bedrijven werkt een one-size-fits-all
printoplossing niet. Zij hebben behoefte aan een
maatoplossing. Onze Managed Print Service
(MPS) biedt een overzichtelijke manier om de
printactiviteiten te beheren, op een manier en
vorm die past bij u. Deze service biedt meer
controle, een betere beveiliging, meer efficiëntie en
een betere printinfrastructuur.

Geen toners meer bestellen
Het Brother MPS programma zorgt ervoor
dat u nooit meer zonder printbenodigdheden
komt te zitten. Wij zorgen voor het bestellen,
bezorgen en zelfs recyclen van uw oude toners,
waardoor u meer tijd kunt besteden		
aan belangrijke taken binnen uw bedrijf.
			

Niet meer wachten op reparaties
Met onze ‘At Your Side’ ondersteuning
zult u het niet voor langere periode zonder
beschikbare printer moeten doen. Wij
reageren snel op eventuele storingen en
bieden professionele ondersteuning, zodat
de gevolgen voor uw bedrijf tot een minimum
beperkt blijven.

Geen zorgen meer over de kosten
Wij weten dat transparantie belangrijk is bij
het begroten van uw printkosten. Op het
gebruiksvriendelijke online portal kunt u een
volledig overzicht vinden van al uw kosten.
Plus rapportages die laten zien waaraan de
printkosten worden besteedt. Op die manier
kunt u ten aller tijde uw uitgaven beheren,
controleren en na analyse meestal behoorlijk
verminderen.
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MFC-L9570CDWT

MFC-L9570CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L8690CDW

DCP-L8410CDW

All-in-one specificaties

Algemeen
Laserproduct klasse 1 (IEC 60825-1: 2007)
9,3 cm LCD kleuren touchscreen
12,6 cm LCD kleuren touchscreen
17,6 cm LCD kleuren touchscreen
Printen
Tot 31 pagina's per minuut zwart-wit en kleur
Tot 14 images per minuut / 7 pagina’s per minuut dubbelzijdig in zwart-wit en kleur
Resolutie 2400 x 600 dpi
Emulaties: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ taal emulatie), PDF versie 1.7, XPS versie 1.0
Aanbevolen aantal afdrukken per maand 3.000 pagina’s
Aanbevolen aantal afdrukken per maand 4.000 pagina’s
Aanbevolen aantal afdrukken per maand 6.000 pagina’s
Scannen
1200 x 2400 dpi (vanaf de glasplaat), 1200 x 600 dpi (vanuit de ADF), 19200 x 19200 dpi (geïnterpoleerd)
Scan naar USB, e-mail, afbeelding, OCR en bestand1
Scan naar SharePoint®, Netwerkmap (alléén Windows®), FTP, SFTP, e-mail server2, Cloud services3, Brother Apps3
Scan direct naar Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive ™, OneDrive en OneNote3
Kopiëren
Tot 31 kopieën per minuut in zwart-wit en kleur
Tot 1200 x 600 dpi
Faxen
33.6kbps Super G3
Fax documenten overal ter wereld via het internet2
Verbindingen
USB
Bekabelde netwerkaansluiting (LAN) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Draadloze netwerkaansluiting (WLAN) IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi DirectTM
Ingebouwde NFC kaartlezer voor authenticatie via een ID-kaart of printen en scannen via mobiele apparaten
Printen en scannen via mobiele apparaten en het web
iPrint&Scan, Brother Print Service plugin voor Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 en Mopria
Papier
Standaard papierlade - 250 vel
Universele papierinvoer - 50 vel
Tweede papierlade - 500 vel
Papieruitvoer - bedrukte zijde onder 150 vel, 1 vel met bedrukte zijde boven (rechterdoorvoerpad)

Automatische documentinvoer (ADF)
Vereist Brother software.
Optionele gratis download via http://support.brother.com
3
Vereist een internet verbinding.
1
2
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HL-L9310CDWT

HL-L9310CDW

HL-L8360CDW

HL-L8260CDW

Printer specificaties

Algemeen
Laserproduct klasse 1 (IEC 60825-1: 2007)
LCD scherm van 2 regels
6,8 cm kleuren touchscreen
Printen
Tot 31 pagina’s per minuut zwart-wit en kleur
Tot 14 images per minuut / 7 pagina’s per minuut dubbelzijdig in zwart-wit en kleur
Resolutie 2400 x 600 dpi
Emulaties: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ taal emulatie), PDF versie 1.7, XPS versie 1.0
Aanbevolen aantal afdrukken per maand 3.000 pagina’s
Aanbevolen aantal afdrukken per maand 4.000 pagina’s
Aanbevolen aantal afdrukken per maand 6.000 pagina’s
Verbindingen
USB
Bekabelde netwerkaansluiting (LAN) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Draadloze netwerkaansluiting (WLAN) IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi DirectTM
ngebouwde NFC kaartlezer voor authenticatie via een ID-kaart of printen en scannen via mobiele apparaten
Printen via mobiele apparaten en het web
iPrint&Scan, Brother Print Service plugin voor Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 en Mopria
Papier
Standaard papierlade - 250 vel
Universele papierinvoer - 50 vel
Tweede papierlade - 500 vel
Papieruitvoer - bedrukte zijde onder 150 vel, 1 vel met bedrukte zijde boven (rechterdoorvoerpad)

Working with you for a better environment

BC4-range-folder-170607
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Hebben uw printactiviteiten
een extra impuls nodig?
Als u houdt van levendige kleuren en scherpe
zwarte tekst en tevens extra kosten wilt besparen,
kies dan onze nieuwe kleurenlaserserie.
brother.nl

