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Hos Brother har vi researchet, og konklusionen er  
at det, som brugerne finder mest generende, er frek-
vente skift af blækpatron eller toner, og dernæst 
omkostningerne ved at skulle gøre det. Med denne 
viden for øje har vi udviklet et nyt koncept  
– “All In Box”.

Målet med “All In Box” er at forsyne dig med alt det  
du behøver til 3 års print samlet i en pakke, som du 
kan tage med hjem med det samme, så du sparer 
både tid og penge.

I din “All In Box” pakke er der:

• En kvalitetsprinter – vælg mellem 4 elegante 
maskiner, laser eller inkjet

• 3 års forbrug af blæk eller toner*

• 3 års garanti, så du er sikker på at have truffet 
det rigtige valg

Alt hvad du behøver 
til 3 års print*  
– i én pakke.

PRINTER 3 ÅRS FORBRUG  
AF BLÆK / TONER

1
ÅRS GARANTI 

Pakkeløsningen inkluderer ikke papir. Ydelse følger ISO/IEC 19752 ( laser ) og ISO/IEC 24711 ( inkjet )



Som en del af “All In Box”-pakken kan du vælge 
mellem 4 elegante printere, hver med sine egenskaber 
og funktioner. Udvalget består af både s/h-laserprintere 
og alt-i-én farveinkjets – alle med indbygget trådløst 
netkort, så tilslutning har aldrig været nemmere.  

Med de to s/h-laserprintere får du tre års forbrug  
af toner i form af 5 tonerpatroner, som hver yder  
1.000 sider, dvs. i alt 5.000 sider.  

Problemfrit 
økonomisk 
print

Til inkjetprinterne får du 4 ekstra store blækpatroner; 
en sort, der yder op til 6.000 sider og tre farveblæk-
patroner, cyan, magenta og gul, der hver yder op til 
5.000 sider.

Se nøglefunktionerne for hvert produkt på de næste 
sider.



Spar både tid  
og penge…



Trådløs alt-i-én A4-inkjetprinter  
med 6,8 cm LCD-touchscreen

PRINT KOPI SCAN TRÅDLØS

DCP-J1100DW

XL-blækpatroner medfølger  
( Sort – op til 6.000 sider, C/M/Y – op til 5.000 sider )

Trådløst netkort

Mobil tilslutning

20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

Automatisk dobbeltsidet print

150-arks papirskuffe

Printhastighed op til 12 ipm i s/h og 10 ipm i farve

6,8 cm LCD-touchsceen

Trådløs alt-i-en A4-inkjetprinter  
med fax og NFC

MFC-J1300DW

PRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS

XL-blækpatroner medfølger  
( Sort – op til 6.000 sider, C/M/Y – op til 5.000 sider )

Kablet og trådløst netkort

Mobil tilslutning

20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

Printhastighed op til 12 ipm i s/h og 10 ipm i farve

150-arks papirskuffe

Printhastighed op til 12 ipm

6,8 cm LCD-touchsceen

Near Field Communication ( NFC )
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GA
RANTI

Få 3 års garanti
med on-site 

SWAP-service

GA
RANTI

Få 3 års garanti
med on-site 

SWAP-service



Trådløs alt-i-en s/h-laserprinter

PRINT KOPI SCAN TRÅDLØS

DCP-1610WVB

5 x 1.000-siders toner medfølger

Trådløst netkort

Mobil tilslutning

150-arks papirskuffe

Printhastighed op til 20 sider/min.

Kopihastighed op til 20 kopier/min.

Scan til e-mail, billede og fil

BOX

Trådløs s/h-laserprinter

PRINT TRÅDLØS

HL-1210WVB

5 x 1.000-siders toner medfølger

Trådløst netkort

Mobil tilslutning

150-arks papirskuffe

Printhastighed op til 20 sider/min.

BOXGA
RANTI

Få 3 års garanti.
1. år on-site 

SWAP-service

GA
RANTI

Få 3 års garanti.
1. år on-site 

SWAP-service



...og slip for  
afbrudte print-
jobs og nedetid, 
samt få 3 års  
garanti



 

 

   

   

    





 



   

 

   

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 





 

Generelt

Inkjet

Laser

Mobil tilslutning

Hi-Speed USB 2.0

Trådløst netkort

6,8 cm LCD-touchscreen

Fax

2.400 x 600 dpi

12 ipm i s/h og 10 ipm i farve ESAT ( ISO/IEC 24734 )

Automatisk dobbeltsidet print

Farvescan op til 1.200 x 600 dpi
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W Specifikationer og funktioner

LED-kontrolpanel

2-linjers LCD-display

Print

Op til 1.200 x 6.000 dpi

Op til 20 sider/min. ( s/h )

Første side ud på mindre end 10 sek.

Kopi

6 ipm i s/h og farve

20 kopier/min. ( kun s/h )

Scan

Papirhåndtering

20-arks automatisk dokumentføder ( ADF ) og enkeltarksføder

150-arks papirskuffe

3 års garanti

Medfølgende forbrugsstoffer

1 x LC3235XLBK – 6.000 sider, 1 x LC3235XLC/M/Y – á 5.000 sider

5 x TN-1050 – 1.000 sider

Vægt og mål ( uden kasse )

Vægt 4,6 kg.  340( B ) x 238( D ) x 189( H ) mm

Vægt 7,2 kg.  340( B ) x 238( D ) x 189( H ) mm

Vægt 19,4 kg.  435( B ) x 341( D ) x 195( H ) mm



Brothers originale 
forbrugsstoffer giver 
garanti for kvalitet.

Du ville ikke fylde den forkerte benzin på din  
bil, ville du? Du må ikke gå på kompromis med  
blæk og toner, hvis du vil have mest muligt ud 
af din Brother-printer. Kun Brother originale 
forbrugsstoffer giver perfekt printkvalitet,  
hver gang.

Brothers originale forbrugsstoffer hjælper ikke kun med 
at sikre uovertruffen printkvalitet, de leverer også en mere 
stabil ydelse end ikke-originale forbrugsstoffer.

Desuden sparer du penge, når du undgår udgifterne ved 
at skulle printe på ny og ved at undgå defekte forbrugs-
stoffer, for med Brother originale forbrugsstoffer bliver det 
rigtigt første gang.

Sammen kan vi skabe 
et bedre miljø.

Hos Brother tager vi vores miljøansvar 
seriøst. Vi opfordrer derfor vores kunder 
til at gøre det samme ved at sende deres 
brugte blækpatroner og tonere til os  
– helt gratis. Du kan være sikker på, at 
absolut intet bliver sendt på lossepladsen, 
da al tom forbrugsstof-emballage bliver 
genanvendt.

Brother donerer til gengæld til den regn-
skovsbevarende organisation Cool Earth, 
der med vores støtte har reddet mere end 
2,8 hektar regnskov.

Se www.brother.dk/miljoe  
for mere information.



Baldershøj 22, 2635 Ishøj
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Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.  
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Forhandler:


