
Compacte hoge snelheid
all-in-one mono laserprinter
met netwerkconnectie en
duplex printfunctie
Deze compacte en zeer efficiënte all-in-one
machine biedt professionele prestaties op het
gebied van printen, faxen, kopiëren en scannen.
Profiteer van kostenbesparende functies
zoals automatisch duplex printen, de toner
bespaarstand en optionele hoge capaciteit
tonercartridges.

PRINT FAX KOPIE SCAN

MFC-8370DN

� Printen, faxen, kopiëren en in kleur scannen
met één veelzijdige all-in-one machine.

� Bespaar papier met automatisch dubbelzijdig
(duplex) printen.

� Hoge print- en kopieersnelheid tot 28 pagina’s
per minuut

� Flexibele aansluitmogelijkheden en
verschillende netwerkopties zoals scannen naar
een USB Flash geheugenstick, netwerk, FTP of
e-mail.

� Meer gebruiksgemak door direct te printen van,
of scannen naar een USB geheugenstick en een
duidelijk verlicht LCD scherm.

� Standaard en hoge capaciteit tonercartridges
leverbaar ter verlaging van de afdrukkosten.

� Flexibele papierinvoer met 250 vel standaard
papierlade, 50 vel multifunctionele lade en 20
vel automatische document invoer (ADF)



Contact:

Mono duplex printer
Technologie Electrofotografische laser
Print snelheid A4 Standaard - tot 28 ppm

Duplex - tot 13 zijden per minuut
Resolutie 1.200 dpi, HQ1200 (2.400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
Eerste pagina Minder dan 8,5 seconden
Emulatie PCL® 6, BR-Script3 (Postscript ® 3 taal emulatie)

IBM proprinter XL, Epson FX-850
Interne lettertypen PCL® 6 - 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes

Postscript® 3 - compatible fonts: 66
Interface Hi-Speed USB 2.0
Netwerk 10/100 Base-TX
Display 2 regels, 16 karakters wit verlicht LCD

Mono copier
Kopie snelheid A4 tot 28 kpm
Resolutie tot 1.200 x 600 dpi
Eerste pagina Minder dan 10,5 seconden (vanuit stand-by modus)
Stapel & sorteer Stapel en sorteer meerdere gekopieerde documenten
Vergroot / verklein ratio 25 % tot 400 % in stappen van 1 %

Mono fax
Modem snelheid 33.600 bps (G3)
Fax / tel switch Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Direct kiesnummers 16 (8 x 2) locaties
Snelkies- en groepsnummers Tot 300 snelkiesnummers en 20 groepen
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Fax doorzenden & ophalen Doorsturen of ophalen van faxen naar of van een andere locatie
Ontvangst / verzend geheugen Tot 500 pagina’s (ITU-T test kaart, standaard resolutie, MMR)
Foutcorrectie modus (ECM) Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het

verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
PC-Fax*** Zend & ontvang faxen vanaf een PC (telefoonlijn vereist)

Kleuren scanner
Resolutie 600 x 2.400 dpi van scanner glas, 600 x 1.200 dpi van ADF
Resolutie (geïnterpoleerd) 19.200 x 19.200 dpi
Grijswaarde 256 grijstinten
Kleurdiepte 48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand**

Scan naar netwerk / FTP / USB Flash geheugen

Papier
Papier invoer Standaard papierlade: 250 vel

Multifunctionele lade: 50 vel
Automatische document invoer (ADF): 20 vel

Papier uitvoer 150 vel (bedrukte zijde onder)

Papier specificaties
Papier soorten Standaard papier lade - dun papier, normaal papier, bond papier, gerecycled

papier, transparanten (tot 10 vellen)
Multifunctionele lade - dun papier, normaal papier, dik papier, bond papier,
gerecycled papier, enveloppen, labels, transparanten (tot 10 vellen)

Papier gewicht Standaard papier lade - 60 tot 105g/m2 (16 tot 28 lb)
Multifunctionele lade - 60 tot 163 g/m2 (16 tot 43 lb)
Duplex - 60 tot 105 g/m2 (16 tot 28 lb)
ADF - 64 tot 90 g/m2 (17 - 24 lb)

Papier formaten Standaard papier lade - A4, Letter, ISO B5, A5, A5 (Lange zijde), ISO B6, A6,
executive
Multifunctionele lade - Breedte 69,8 tot 216 mm, lengte 116 tot 406,4 mm
Automatische duplex - A4

MFC-8370DN Technische specificaties
Ondersteunde besturingssystemen
Windows® Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home

Editie, Windows Server 2003® (32 & 64 bit edities), Windows Server 2008®,
Windows® 2000 Professional

Macintosh® Mac OS® X 10.3.9 of recenter
Linux**** CUPS print systeem (x86, x64 omgeving), LPD/LPRng print systeem (x86, x64

omgeving)

Printer driver functies
Automatische duplex Automatisch duplex printen
Folder printen Print 2 pagina’s per zijde van het papier (totaal 4 pagina’s) en vouw deze in het

midden
N-up printen Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s tot één A4 pagina
Poster printen Vergroot één A4 pagina en print deze op 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Watermerk printen Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Macro functie Automatiseer herhalende taken, zoals een briefhoofd printen
Status monitor Deze functie geeft de printerstatus weer op het scherm van uw PC

USB direct
USB direct print Print direct afbeeldingen/bestanden vanaf een USB Flash geheugenstick
Bestandsformaten - Print PDF versie1.7, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (gecreëerd door de

MFC-8370DN serie printer driver), TIFF (MH) (gescand door het Brother model)
Scan naar USB Scan afbeeldingen/bestanden naar een USB Flash geheugenstick
Bestandsformaten - Scan PDF versie1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF

Netwerk
Web based management Web browser print server management
Driver deployment wizard Een snelle en gemakkelijke manier om printer drivers te installeren op een

Windows® PC in het netwerk
BRAdmin Light Print server management voor Windows® en Mac OS X® 10.2.4 of recenter
BRAdmin Professional**** Voor LAN / WAN management van al uw printers
Protocols TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 ondersteunde ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS nameresolution,
protocollen DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw

Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP cliënt en server, TELNET server, HTTP/HTTPS
server, SSL/TLS, TFTP cliënt en server, SMTP cliënt, APOP,POP voor SMTP,
SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS
cliënt, SNTP

IPv6 ondersteunde NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw
protocollen Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP cliënt en server, TELNET server, HTTP/HTTPS

server, SSL/TLS, TFTP cliënt en server, SMTP cliënt, APOP,POP voor SMTP,
SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint
CIFS Client, SNTP

Verbruiksartikelen & accessoires
Meegeleverde toner Ongeveer 2.000 pagina’s*
Standard toner TN-3230 - Ongeveer 3.000 pagina’s*
Hoge capaciteit toner TN-3280 - Ongeveer 8.000 pagina’s*
Drum DR-3200 - Ongeveer 25.000 pagina’s

Afmeting & gewicht
Met doos 595(B) x 565(D) x 550(H) mm / 19,7kg
Zonder doos 390(B) x 443(D) x 442(H) mm / 15,7kg

Overig
Stroomverbruik 570 W tijdens kopiëren

80 W stand-by
11 W slaapstand

Geluidsdruk Minder dan 56 dBA tijdens kopiëren, minder dan 30 dBA
in stand-by modus

Geluidskracht Minder dan 6,95 B tijdens kopiëren, minder dan
4,6 B in stand-by modus

Ecologische bespaarstand Energie besparing – Verminderd stroomverbruik indien in
stand-by
Toner besparing - Verminderd tonerverbruik

Laser classificatie Klasse 1 laser product (IEC 60825-1+A2:2001)
Aanbevolen aantal afdrukken
per maand 500 - 3.500 pagina’s

Met de snelle, compacte en gebruiksvriendelijke MFC-8370DN maakt u een
uitstekende keus. U heeft de beschikking over een breed scala aan functies,
waarmee u moeiteloos professionele kantoordocumenten creëert.

De MFC-8370DN biedt hoge print- en kopieersnelheden tot 28 pagina’s per
minuut, de kostenbesparende automatisch duplex printfunctie en de
mogelijkheid om de machine eenvoudig aan te sluiten op een netwerk.

Printen op speciale papiersoorten en afwijkende papierformaten is uiterst
gemakkelijk via de multifunctionele papierlade met een capaciteit van 50 vel.
Met de 20 vel automatische document invoer (ADF) kunt u snel en zonder
toezicht documenten van meerdere pagina’s faxen of scannen. De standaard
papierlade heeft een capaciteit van 250 vel, zodat u minder vaak papier hoeft
bij te vullen.

Via de printer driver creëert u zelf boekjes met een professionele uitstraling of
voegt u eenvoudig een watermerk toe aan uw afdrukken.

Vele gebruiksvriendelijke scan opties zoals scan naar USB, e-mail, netwerk of
FTP zorgen voor een efficiënte documentenstroom. U kunt het papierverbruik
terugdringen met behulp van de automatische duplex printfunctie of de N-up
functie, waarmee u meerdere pagina’s op één vel kunt afdrukken.

Uw printkosten worden verder teruggebracht door de gescheiden toner en
drumunit met een lange levensduur. Daarnaast kunt u gebruik maken van de
voordelige optionele hoge capaciteit tonercartridges. De MFC-8370DN heeft een
laag energieverbruik en is daarmee ENERGY STAR gecertificeerd. Vanwege het
lage geluidsniveau en emissie waarden, voldoet de machine ook aan de
vernieuwde Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieustandaard.

Gebruik
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MFC-8370DN Compacte all-in-one mono laserprinter met netwerkconnectie en duplex printfunctie

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
Website: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752. ** Vereist Brother Software ***Ontvangst alleen mogelijk in Windows® **** Optionele gratis downloads beschikbaar vanaf http://solutions.brother.com


