
Professionele, draadloze
A3 business inkjetprinters

HL-J6010DW MFC-J5955DW MFC-J6955DW MFC-J6957DW

Tot 30 ipm printsnelheid
Automatisch dubbelzijdig A3 en  A4 printen

6,8 cm kleurentouchscreen
Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
Twee papierladen van 2 x 250 vel

Indrukwekkende A3 kleurenprinters zonder compromissen te doen aan 
de afdrukkwaliteit

Tot 30 ipm printsnelheid
Automatisch dubbelzijdig A4 print, scan, kopie en fax

8,8 cm kleurentouchscreen
Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
Twee papierladen van 2 x 250 vel
100 vel universele papierinvoer
Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel tot A4

NFC (Near Field Communication) voor beveiligde 
authenticatie, mobile printen en scannen

Optionele hoge capaciteit inktcartridges: 6.000 zwart 
(LC-427XLBK) / 5.000 kleur (LC-427XL C/M/Y)*

Printen van, en scannen naar USB

Tot 30 ipm printsnelheid
Automatisch dubbelzijdig A3 print, scan, kopie en fax

8,8 cm kleurentouchscreen
Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
Twee papierladen van 2 x 250 vel
100 vel universele papierinvoer
Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel tot A3

NFC (Near Field Communication) voor beveiligde 
authenticatie, mobile printen en scannen

Optionele hoge capaciteit inktcartridges: 6.000 zwart 
(LC-427XLBK) / 5.000 kleur (LC-427XL C/M/Y)*

Printen van, en scannen naar USB

Tot 30 ipm printsnelheid
Automatisch dubbelzijdig A3 print, scan, kopie en fax

8,8 cm kleurentouchscreen
Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
Drie papierladen van 3 x 250 vel
100 vel universele papierinvoer
Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel tot A3

NFC (Near Field Communication) voor beveiligde 
authenticatie, mobile printen en scannen

Optionele hoge capaciteit inktcartridges: 6.000 zwart 
(LC-427XLBK) / 5.000 kleur (LC-427XL C/M/Y)*

Printen van, en scannen naar USB

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT DRAADLOOS

Ons assortiment zakelijke inkjetprinters levert indrukwekkende 
en superieure A3 kleurenafdrukken voor maximale impact.

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOS PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOS PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

100 vel universele papierinvoer
Printen vanaf USB
NFC (Near Field Communication) voor beveiligde 
authenticatie en mobile printen

Optionele hoge capaciteit inktcartridges: 6.000 zwart 
(LC-427XLBK) / 5.000 kleur (LC-427XL C/M/Y)*

* in overeenstemming met ISO/IEC 24711

De Brother Business inkjetprinters beschikken over specifieke functies en oplossingen voor zakelijke 
werkzaamheden. Met de beschikbare hoge capaciteit inktcartridges is het mogelijk om kosten te 
besparen en het lage stroomverbruik en emissie heeft een positief effect op de ecologische voetafdruk. 
Daarnaast zijn de printers duurzaam uitgevoerd en zeer betrouwbaar zodat u altijd kunt rekenen op uw 
printer als dit nodig is.   



Standaard papierlade - 250 vel (80 g/m2)

Universele papierinvoer - 100 vel

Tweede papierlade - 250 vel

Derde papierlade - 250 vel

Uitvoercapaciteit - A4 - 100 vel / A3 - 50 vel

Papiergewicht standaard papierlade en universele papierinvoer - 64 tot 220 g/m2, overige papierladen - 64 to 120 g/m2  

Automatische documentinvoer (ADF) - 50 pagina’s

Papiergewicht ADF - 64 tot 120 g/m2

High Speed USB 2.0

USB host (voorkant) - direct print & scan (HL-J6010DW alleen direct print)

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

Draadloos 2.4 en 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) met Wi-Fi DirectTM

Mobiel printen - Mobile Connect app (Android/Apple), Brother Print Service Plugin (Android), AirPrint (Apple), Mopria (Android)

Webconnect (verbinding met services voor derde partijen) en Brother apps

Scansnelheid enkelzijdig A4 - 25 ipm in zwart-wit / 25 ipm in kleur

Scansnelheid enkelzijdig A3 - 13.0 ipm in zwart-wit / 13.0 ipm in kleur

Scansnelheid dubbelzijdig A4 - 30 ipm in zwart-wit / 30 ipm in kleur

Scansnelheid dubbelzijdig A4 - 36 ipm in zwart-wit / 36 ipm in kleur

Scansnelheid dubbelzijdig A3 - 17 ipm in zwart-wit /17 ipm in kleur

Scanresolutie vanuit automatische documentinvoer (ADF) - tot 600 x 600 dpi

Scanresolutie vanuit automatische documentinvoer (ADF) - tot 600 x 600 dpi (zwart-wit) / 300 x 600 dpi (kleur)

Scanresolutie vanaf flatbedscanner (FB) - tot 1200 x 2400 dpi (zwart-wit) / 1200 x 1200 dpi (kleur)

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

Printsnelheden enkelzijdig 30 ipm in zwart-wit / 30 ipm in kleur

Printsnelheden dubbelzijdig 21 ipm in zwart-wit / 21 ipm in kleur

Eerste afdruk FPOT (First Print Out Time) - Binnen 4,6 seconden (kleur), 4,4 seconden (zwart-wit)
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GeneralAlgemeen

Printen 1, 2

6,8 cm kleurentouchscreen

8,8 cm kleurentouchscreen

Enkelzijdig A3 printen

Scannen 3

Kopiëren 4

Faxen
33,600 bps Super G3

PC Fax verzenden en ontvangen 

Verbindingen 5

Kopiesnelheid enkelzijdig - 25 ipm in zwart-wit / 16 ipm in kleur

Kopiesnelheid dubbelzijdig - 18 ipm in zwart-wit / 13 ipm in kleur

Kopie resolutie in zwart-wit en kleur - maximaal 600 x 600 dpi (FB/ADF)

Gelijktijdig verzenden naar 250 locaties

Papier 6

Verbruiksartikelen 7

Product wordt geleverd met LC-427 inktcartridges8

Standaard inktcartridges: 3.000 zwart (LC-427BK) / 1.500 kleur (LC-427 C/M/Y)

Hoge capaciteit inktcartridges: 6.000 zwart (LC-427XLBK) / 5.000 kleur (LC-427XL C/M/Y)

1.  Printsnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 24734 (www.brother.com/rd/printspeed)
2.  FPOT (First Print Out Time) in overeenkomst met ISO/IEC 17629
3.  Scansnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 17991
4.  Kopiesnelheden ESAT in overeenkomst met ISO/IEC 24735
5.  Mobiel printen - optionele download
6.  Capaciteit berekend op basis van 80g/m² papier
7.  In overeenkomst met ISO/IEC 24711
8.  De eerste keer dat er een set inktcartridges wordt geinstalleerd, gebruikt het apparaat een 
 deel van de inkt om de toevoerbuizen te vullen. Dit proces vindt maar één keer plaats. De resterende   
 hoeveelheid inkt1 is minimaal 2.250 pagina’s BK en 975 pagina’s CMY

Dubbelzijdig A3 printen

512MB geheugen 

Aanbevolen aantal afdrukken per maand tot 3.500 pagina’s

Scan naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand, USB, FTP, SFTP, netwerkmap, e-mail server, sharepoint (on premise)

Kopie resolutie in zwart-wit en kleur - maximaal 600 x 600 dpi (FB) / 300 x 600 dpi (ADF)

NFC (Near Field Communication) voor beveiligde authenticatie, mobile printen en scannen
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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.


