
www.brother.nl

Print, kopie, scan en fax
op A4 formaat. Slim en compact.
MFC-J491DW



Papierverwerking was nog nooit zo eenvoudig
De slimme en compacte MFC-J491DW beschikt over een ADF van 20 vel waardoor 
het handmatig invoeren van meerdere documenten die uw wilt scannen of faxen 
voorbij is. Dit model is speciaal ontworpen om u te ondersteunen bij uw dageli-
jkse werkzaamheden. Terwijl u andere taken in huis of het kantoor uitvoert, doet 
de machine het werk. U kunt papier besparen door automatisch dubbelzijdig te 
printen, zodat u tevens het milieu minder belast.

Allround inzetbaar met veel geavanceerde mogelijkheden
De compacte MFC-J491DW biedt niet alleen hoogwaardige afdrukken, maar 
ook een aantal andere handige functies om het printen gemakkelijker te maken. 
U heeft de keuze om verbinding te maken via Hi-Speed USB of u kunt kiezen 
voor draadloos, zodat u ook direct vanaf uw mobiele telefoon of tablet kunt 
printen. Alle functies van deze printer kunnen eenvoudig worden benaderd, via 
het gebruiksvriendelijke 4,5 cm LCD display. De MFC-J491DW is de ideale printer 
voor een druk en klein thuiskantoor.

Draadloze A4 
kleureninkjetprinter 

• Print-, kopieer-, fax en scanfunctionaliteit
• Snel en eenvoudig draadloos aansluiten of via Hi-Speed USB
• Print direct vanaf uw mobiele apparaten via de Brother   

iPrint&Scan-app
• Papierlade voor maximaal 100 vel
• 20 vel automatische documentinvoer (ADF)
• Automatisch dubbelzijdig printen
• Snel printen tot 27 pagina's per minuut (12 ipm zwart-wit / 6 ipm kleur) 
• Eenvoudig navigeren door het gebruiksvriendelijke menu via het          

4,5 cm LCD display

Specificaties:

Compacte, veelzijdige A4 inkjetprinter 
met draadloze en mobiele verbindingen, 
automatische documentinvoer en een 
eenvoudig te gebruiken 4,5 cm LCD scherm.
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MFC-J491DW



Algemeen Technologie
Inkjet

Geheugen
128MB

Bedieningspaneel
4,5 cm kleuren LCD display met 
cursorbedieningen            
 
Interface
Hi-Speed USB 2.0

Kleurenprinter Printsnelheid (A4)9

27 pagina's per minuut in 
zwart-wit en 10 pagina's per 
minuut in kleur 
(12 ipm zwart-wit en 6 ipm in 
kleur)

"FPOT" (Eerste pagina )10

8 seconden in zwart-wit,  
14 seconden in kleur

Printsnelheid dubbelzijdig 
(A4)9

Tot 3 ipm in zwart-wit en 1,7 ipm 
in kleur
    
Automatisch dubbelzijdig 
printen
Ja

Stille modus
Een modus om het afdrukgeluid te 
verminderen door de afdruksnelheid 
te verlagen tot 12 ppm

Resolutie
Tot 6000 x 1200 dpi

Draadloos interface
IEEE 802.11b/g/n

Mobiele verbinding
Print direct draadloos vanaf uw 
mobiele apparaten
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Printer Functies N-in-1 printen3

Verklein 2, 4, 9, 16
of 25 pagina tot èèn A4 pagina 
(Mac tot 2, 4, 6, 9, 16 pagina’s) 
    
Poster printen4

Vergroot èèn A4 pagina tot een 
poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Watermerk printen4 
Vooraf ingestelde tekst of          
afbeelding als watermerk 
printen 

ID printen4

Identificatie toevoegen aan uw
afgedrukte documenten
(datum en tijd, kort aangepast 
bericht of pc gebruikersnaam) 
  
Handmatig dubbelzijdig 
printen 4

Handmatig dubbelzijdig printen
(aanbevolen voor printopdracht-
en die niet worden ondersteund 
door automatisch dubbelzijdig 
afdrukken)

Folder printen4

Documenten afdrukken in 
A5 formaat met behulp van 
handmatige dubbelzijdig printen

Profielen printen3

Bewaar uw favoriete driver
instellingen als profiel om ze 
gemakkelijk terug te kunnen 
vinden

Printerdriver Windows
Windows 10
Windows 8 
Windows 7
Windows Server
2016, 2012 2012R2 ,2008,  
2008R2

Kijk voor de meest recente ondersteuning van besturingssytemen 
op https://www.brother.nl/bsc

Macintosh5

macOS 10.11.x of recenter

1  In overeenstemming met ISO/IEC 19752.
2  Berekend in combinatie met 80g/m² papier.
3  Alléén mogelijk voor Windows en Mac.
4  Alléén mogelijk voor Windows.
5  Optionele download.
6  Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de          
 producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die   
 overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
7  Vereist Brother software.
8  Dient aangesloten ze zijn op het web.
9  Volgens ISO/IEC 24734.
10  Volgens ISO/IEC 17629.
11  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)
12  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

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 handels-
merken van de betrokken bedrijven.



Printen en   
scannen vanuit  
mobiele verbindingen 
en webdiensten

iPrint&Scan mobiele App   
Afdrukken van, scannen naar 
en faxen verzenden, een  
voorbeeld bekijken van  
ontvangen faxen, voorbeeld 
van kopieën en machine status 
controleren via Android, iOS & 
Windows Phone mobiele 
apparaten
   
Print&Scan 
(Windows 8,10 & RT)
Printen van en scannen naar 
een Windows 8,10 of Windows
RT tablet

Google Cloud Print 2.0
Google Cloud Print werkt op de 
meest voorkomende mobiele 
apparaten die met het web 
verbonden zijn

Apple AirPrint
Afdrukken van, en scan-
nen naar de meest veel 
voorkomende bestandstypen, 
ondersteund via AirPrint

Kleurencopier Kopieersnelheid (A4)11

6 images per minuut (ipm)  in 
zwart-wit en 3 images per 
minuut (ipm) in kleur

Resolutie
1200 x 600 dpi zwart-wit
1200 x 600 dpi kleur

Multi-kopiëren, stapelen en 
sorteren
Maakt maximaal 99 kopieën 
van elke pagina. Stapelt of 
sorteert uw afdrukken

Vergrotings- en verkleinratio
Vergroten of verkleinen van 
documenten, 25% tot 400% in 
stappen van 1%

N in 1 kopiëren
Hiermee kan de gebruiker 2 of 4 
pagina's verkleinen tot één enkele 
pagina A4

Grijswaarde
256 grijstinten (8 bit)

Tekst kopie vergroten8

Maakt het lezen van gekopieerde
documenten gemakkelijker, als 
de grootte van de tekst op het  
originele document te klein is

Papier Papierinvoer2

100 vel standaard papierlade 
20 vel automatische document 
invoer (ADF)  

Papieruitvoer2

50 vel (bedrukte zijde boven)

Papiergewicht -
standaard papierlade 
Standaard, inkjet, glossy 
(gegoten/hars) papier 64-220 
g/m2
(260 g/m2 alléén met BP71 
glossy papier van Brother)

Papierformaten -
standaard papierlade
A4, LTR, EXE, A5, A6, foto (102 
x 152mm), indexcard (127 x 
203mm), Photo-L (9 x 13cm), 
Photo-2L (127 x 178mm), 
C5 envelope, Com-10, 
DL envelope, monarch 

Brother Print Service Plugin
Print direct vanaf Android 
apparaten zonder speciale app

Mopria
Afdrukken met behulp van de 
Mopria Print service
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Papiergewicht - ADF
Standaard paper 80g/m2

Papierformaat - ADF
148 x 148 mm tot 215,9 
x 355,6 mm

1  In overeenstemming met ISO/IEC 19752.
2  Berekend in combinatie met 80g/m² papier.
3  Alléén mogelijk voor Windows en Mac.
4  Alléén mogelijk voor Windows.
5  Optionele download.
6  Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de          
 producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die   
 overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
7  Vereist Brother software.
8  Dient aangesloten ze zijn op het web.
9  Volgens ISO/IEC 24734.
10  Volgens ISO/IEC 17629.
11  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)
12  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

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 handels-
merken van de betrokken bedrijven.



Scannerfuncties Scan naar e-mail
Scan en deel documenten via 
e-mail

Scan naar OCR
Scan documenten rechtstreeks
in uw tekstverwerking
toepassing om direct te kunnen   
bewerken

Scan naar afbeelding
Scan naar uw favoriete 
beeldbewerkingssoftware

Scan naar bestand 
Scannen naar een bestand op 
uw computer

Scan naar Microsoft Office8

Rechtstreeks scannen naar 
Microsoft Office-bestandstypen 
via Brother Apps

Scan naar doorzoekbare 
PDF8

Scan documenten en sla ze 
op als doorzoekbaar PDF-
bestanden

Scannerdrivers Macintosh5 
TWAIN 
macOS 10.11.x of recenter

Windows
TWAIN & WIA
Windows 10
Windows 8 
Windows 7

Kijk voor de meest recente ondersteuning van besturingssytemen 
op https://www.brother.nl/bsc

Scan naar SharePoint4&7  
Scan documenten direct naar
SharePoint

Basis kleuren verwijderen
Ja7

ID scan8

Ja

1 naar 2 scan8

Ja
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Kleurenscanner Scanresolutie
Tot 1200 x 600 dpi (vanaf ADF)
Tot 1200 x 2400 dpi (vanaf 
glasplaat)   
 
Resolutie7 (geïnterpoleerd)
Tot 19200 x 19200 dpi

Kleurdiepte
30 bit intern en 24 bit extern

Grijswaarde
10 bit intern en 8 bit extern

Technologie
CIS (Contact Image Sensor) 

Zwart-wit en kleurenscannen 
Ja

Snelheid
12 ipm in zwart-wit 
6 ipm in kleur 

 

Fax Modem
14,400 bps (G3)

PC Fax verzenden 3&7 
en ontvangst4&7

Verzend en ontvang faxen 
rechtstreeks vanaf uw pc

Geheugen verzending
Tot 170 pagina's 
(TU-T Test Chart #1/MMR)

Ontvangst geheugen
Tot 170 pagina's ITU-T Test 
Chart #1/MMR)

Auto reductie
Bij ontvangst van een pagina 
langer dan A4 (297 mm), zal 
de fax automatisch het bericht 
verkleinen zodat het op een A4 
vel past

Verzenden
Verzend hetzelfde faxbericht 
naar 50 locaties

1  In overeenstemming met ISO/IEC 19752.
2  Berekend in combinatie met 80g/m² papier.
3  Alléén mogelijk voor Windows en Mac.
4  Alléén mogelijk voor Windows.
5  Optionele download.
6  Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de          
 producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die   
 overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
7  Vereist Brother software.
8  Dient aangesloten ze zijn op het web.
9  Volgens ISO/IEC 24734.
10  Volgens ISO/IEC 17629.
11  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)
12  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

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 handels-
merken van de betrokken bedrijven.



MFC-J491DW  I  Pagina 6

Software Brother iPrint&Scan
(Windows en Mac)5   
Afdrukken van, scannen 
naar, faxen verzenden en 
een voorbeeld bekijken van 
ontvangen faxen, voorbeeld 
van kopieën en machine 
status controleren via Win-
dows of macOS pc

PaperPort 14 SE4&5

Documenten, bestanden 
en foto's scannen, delen en 
ordenen.

Fleet Management 
oplossingen

Unattended installer4

Drivers en software centraal 
implementeren of aanpassen

MSI installer4

Drivers en software installeren 
in modules en verspreiden via 
Active Directory

BRAdmin professional4&5 
Software voor het beheren van 
printers in het netwerk LAN/
WAN 

Driver deployment wizard4&5

Printer drivers installeren op een  
Windows® PC en het netwerk

Brother control center 
voor Windows en Mac
Snelle en gemakkelijke toegang 
tot vele functies zoals diverse 
scanopties, fotoprint en PC-FAX  
rechtstreeks vanaf uw computer

Netwerk en beveiliging Draadloos netwerk
IEEE 802.11b/g/n  
(Infrastructure Mode) 
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Draadloze netwerkbeveiliging
WEP 64/128bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK 
(TKIP/AES)

Wi-Fi DirectTM 
Direct draadloos printen zonder 
verbinding te maken met een 
accespoint 

Eenvoudige draadloze  
installatie
Wi-Fi beveiligde instelling (WPS)

IPv4 ondersteunende  
protocollen
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, 
APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS 
name resolution,
DNS Resolver, mDNS, LLMNR 
responder, LPR/LPD, 
custom Raw Port/Port9100,
SNMPv1/v2c, TFTP server, 
ICMP, web services 
(Print/Scan), SNTP client

IPv6 ondersteunende  
protocollen (standaard  
uitgeschakeld) 
NDP, RA, mDNS,LLMNR   
Responder, DNS Resolver, 
LPR/LPD, custom Raw Port/
Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP 
server, webservices (Print/
Scan), SNTP client, ICMPv6

1  In overeenstemming met ISO/IEC 19752.
2  Berekend in combinatie met 80g/m² papier.
3  Alléén mogelijk voor Windows en Mac.
4  Alléén mogelijk voor Windows.
5  Optionele download.
6  Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de          
 producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die   
 overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
7  Vereist Brother software.
8  Dient aangesloten ze zijn op het web.
9  Volgens ISO/IEC 24734.
10  Volgens ISO/IEC 17629.
11  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)
12  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

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 handels-
merken van de betrokken bedrijven.



Afmeting en gewicht Zonder verpakking (BxDxH)
40 x 34,1 x 17,2 cm - 8,3 kg

Met verpakking (BxDxH)
44,7 x 24,9 x 45,7 cm - 10,1 kg

Levensduur Aanbevolen aantal  
afdrukken per maand
50 tot 1000 pagina's per 
maand

Maximaal aantal afdrukken 
per maand
Tot 2500 pagina's per maand

Verbruiksartikelen Meegeleverde inktcartridges1

LC-3211BK - 200 pagina's
LC-3211C - 200 pagina's
LC-3211Y - 200 pagina's
LC-3211M - 200 pagina's

Hoge capaciteit inktcartridges1

LC-3213BK - 400 pagina's
LC-3213C - 400 pagina's
LC-3213Y - 400 pagina's
LC-3213M - 400 pagina's

Milieu Stroomverbruik
In werking - 16W 
Stand-by - 3,5W
Slaapstand - 1W 
Uitschakelstand - 0,2W

Geluidsniveau in werking
Minder dan - 50dB(A), 

Inkt bespaarstand
Vermindert het inktgebruik en 
zorgt voor een lagere 'total cost 
of ownership' 
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1  In overeenstemming met ISO/IEC 19752.
2  Berekend in combinatie met 80g/m² papier.
3  Alléén mogelijk voor Windows en Mac.
4  Alléén mogelijk voor Windows.
5  Optionele download.
6  Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de  

producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die  
 overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
7  Vereist Brother software.
8  Dient aangesloten ze zijn op het web.
9  Volgens ISO/IEC 24734.
10  Volgens ISO/IEC 17629.
11  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)
12  ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

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 handels-
merken van de betrokken bedrijven.



Samen werken voor een betere leefomgeving
Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is 
duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en 
respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door 
te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een 
belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth. 
www.brotherearth.com

N
OR

DIC ECOLABEL

315025

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 handels-
merken van de betrokken bedrijven.
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