Fremragende og
kompromisløst
A3-farveprint

www.brother.dk

Vores professionelle inkjet-printerserie
leverer A3-farveprint, der virkelig gør
en forskel. Med et lavt energiforbrug
er du sikker på, at dit CO2-aftryk går i
den rigtige retning.

Denne serie af professionelle inkjetprintere har fantastiske
funktioner og store blækpatroner, så du kan holde styr på
omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Med første side ud på under 5 sekunder2 og printhastigheder på
op til 30 ipm1 kommer du aldrig til at stå ved printeren og vente på
dine dokumenter. Fleksibel mediehåndtering og en papirkapacitet
på op til 750 ark6 holder din virksomhed kørende nærmest uden
afbrydelse. Alle modeller har farveprint i op til A3-format samt
mulighed for A3-kopi og -scan.
Dertil kommer printhåndteringsløsninger, robuste
sikkerhedsfunktioner, der beskytter virksomheden, og mange
tilslutningsmuligheder. Du er sikret en række printere, der ikke alene
holder trit med virksomheden, men som holder den kørende.

Sikkert, effektfuldt
A3-farveprint, du
kan stole på

Print professionelle
dokumenter, der skiller sig ud
Det nyudviklede, fuldpigmenterede blæk giver dine dokumenter liv
med skarpe og farverige billeder. Med den optimale kombination
af farvepigment er du sikret dokumenter, der er modstandsdygtige
over for vand, udtværing og falmning.

Indbyggede
sikkerhedsfunktioner
Du kan trygt stole på, at dine forretningsdokumenter er sikre
med de professionelle sikkerhedsfunktioner, der medfølger
som standard. Indbyggede funktioner som IPsec support og
adgangskontrol i overensstemmelse med IEEE802.1x-standarder
er med til at holde dit netværk beskyttet. Et Intrusion Detection
System sætter enhederne i stand til konstant at overvåge og
automatisk genkende angreb, hvorefter de træffer forebyggende
foranstaltninger for at beskytte mod hacking.
End-to-end-kryptering giver mulighed for sikker tilslutning og
dokumentdeling via SFTP. Data krypteres, og adgangskoder
beskyttes med SSL-teknologi ved overførsel, hvilket betyder,
at ingen er i stand til at afkode dem.

Arbejd uden afbrydelser
Vi forstår frustrationen ved upålidelig teknologi og den afsmittende
effekt, det kan have på resten af virksomheden. Derfor er disse
professionelle inkjetprintere designet med holdbarhed i tankerne.
Et nydesignet printhoved og øget levetid på motordele giver dig
sikkerhed for, at din printer fortsætter med at printe, så længe du
har brug for det.

Sidetæller
Vær sikker på, at du ikke løber tør for blæk, når du har mest brug
for det. Vores enestående sidetæller giver dig fuldt overblik over,
hvor meget blæk der er tilbage i dine patroner. Det gennemsigtige
blækpatrondesign giver desuden mulighed for visuelt at tjekke, hvor
meget blæk der er tilbage. Du kan altså se, hvornår blækpatronen
skal skiftes og undgår dermed at skifte forbrugsstoffer for tidligt.

Innovativ
printteknologi

Næste generation af
effektive printere til
store printbehov

Gennem mange år har vores ingeniører
arbejdet på at nytænke teknologien bag vores
inkjetprintere. Målet har været at skabe mere
nøjagtige og holdbare komponenter for at øge
printhastighederne og forlænge printernes
levetid.

40 μm piezoelektrisk element

Brothers patenterede MAXIDRIVE-printchip anvender et unikt,
dobbelttransformationelt, piezoelektrisk system, der udsender
blæk med stor kraft.
MAXIDRIVE-printchippen leverer lynhurtigt og holdbart farveprint
af høj kvalitet. De enkelte blækdråber udsendes via en 40
mikrometer tynd film, der har 1680 individuelle kamre på en
enkelt printchip.

1680 individuelle kamre

Forbedret printkvalitet

Øget levetid

Højere printhastighed

Hver chip har 1680 kamre, hvor
blækdråberne udsendes fra.

Op til 200 % flere print i blækpatronens
levetid. Specialudviklet piezoelektrisk
element, der kan ændre form både
opadtil og nedadtil.∆

Op til 150 % hurtigere injektion med
avanceret dråbekontrol.∆, ◊

∆ Sammenlignet med konventionel Brother-printer
◊ Gælder kun udvalgte modeller med farveprint

A3-farveprint,
der gør en forskel
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Printhastighed på op til 30 ipm1
Automatisk dobbeltsidet print, scan, kopi og fax i A3-format
8,8 cm farvetouchscreen
Kablet og trådløst netkort
3 stk. 250-arks papirskuffer6
100-arks fleksibel bakke6
50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF) op til A36
Print fra eller scan til USB-nøgle
NFC-tilslutning (Near-Field Communication)
til sikker godkendelse, mobilt print og scan
Mulighed for store blækpatroner,
sort (BK) 6.000 sider, farve (C/M/Y) 5.000 sider7

MFC-J6957DW

PRINT

WIRELESS
TRÅDLØS

WIRELESS

Printhastighed på op til 30 ipm1
Automatisk dobbeltsidet print i A3- og A4-format
6,8 cm farvetouchscreen
Kablet og trådløst netkort
2 stk. 250-arks papirskuffer6
100-arks fleksibel bakke6
Print fra USB-nøgle
NFC-tilslutning (Near-Field Communication)
til sikker godkendelse og mobilt print
Mulighed for store blækpatroner,
sort (BK) 6.000 sider, farve (C/M/Y) 5.000 sider7

HL-J6010DW
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Printhastighed på op til 30 ipm1
Automatisk dobbeltsidet print, scan, kopi og fax i A4-format
8,8 cm farvetouchscreen
Kablet og trådløst netkort
2 stk. 250-arks papirskuffer6
100-arks fleksibel bakke6
50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF) op til A46
Print fra eller scan til USB-nøgle
NFC-tilslutning (Near-Field Communication)
til sikker godkendelse, mobilt print og scan
Mulighed for store blækpatroner,
sort (BK) 6.000 sider, farve (C/M/Y) 5.000 sider7

MFC-J5955DW
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TRÅDLØS

Printhastighed på op til 30 ipm1
Automatisk dobbeltsidet print, scan, kopi og fax i A3-format
8,8 cm farvetouchscreen
Kablet og trådløst netkort
2 stk. 250-arks papirskuffer6
100-arks fleksibel bakke6
50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF) op til A36
Print fra eller scan til USB-nøgle
NFC-tilslutning (Near-Field Communication)
til sikker godkendelse, mobilt print og scan
Mulighed for store blækpatroner,
sort (BK) 6.000 sider, farve (C/M/Y) 5.000 sider7

MFC-J6955DW

Med en
MPS-løsning
passer printeren
sig selv

Med vores MPS-løsning (Managed Print Services) får du
mest muligt ud af dine maskiner og undgår besværet med
den daglige håndtering af printerflåden. Derfor er disse
printere også udviklet med MPS i tankerne.

Du skal ikke stå og mangle forbrugsstoffer, Få blækpatroner leveret lige til døren
når du har mest brug for din printer
Brothers MPS-løsning giver dig ro i sindet. Du løber aldrig tør for
blæk igen. Printeren bestiller, og Brother leverer forbrugsstoffer,
når du har brug for dem. Det minimerer nedetiden og maksimerer
produktiviteten. Du kan også få fuld kontrol over dine print ved
at overvåge forbruget, mens du samtidig holder øje med de
printrelaterede omkostninger.

Med vores MPS-løsning løber du aldrig tør for blæk igen.
Printeren bestiller, og Brother leverer blækpatronerne, og du kan
gratis sende dine brugte blækpatroner til genbrug. Læs mere på
brother.dk/miljoe.

Vi ved, at hvert sekund tæller i din virksomhed, og med
fejlfindingsfunktionen giver din maskine os besked, hvis der er
noget galt, hvilket betyder, at vi kan reagere hurtigt og minimere
din nedetid.

Ingen bekymringer om udgifter

Ingen ventetid på reparationer

Vi ved, at gennemsigtighed er vigtig, når der skal udarbejdes
printbudget. På vores intuitive MPS-onlineportal kan du få en
komplet oversigt over alle dine omkostninger samt en rapport over
dine udgifter. Så kan du holde styr på dit forbrug til enhver tid.

Vores motto “at your side” betyder, at du ikke kommer til at opleve
lange perioder med nedetid. Vi reagerer hurtigt på eventuelle fejl og
yder professionel support, så besværet for din virksomhed holdes
på et minimum.

Brother og Cool Earth har i fællesskab støttet syv samfund i Papua Ny Guinearegnskovene og Amazonas-regnskoven i Peru. Her har vi sammen bevaret over
70.000 hektar regnskov, 23.305.975 træer og forhindret udledning af over 37
mio. tons CO2.

Vi tager vores miljøansvar alvorligt
og opfordrer kunderne til at gøre
det samme ved at returnere brugte
Brother-blækpatroner gratis. Vi har
en politik om ikke at sende affald
på lossepladsen, og vi sørger for, at
tomme blækpatroner genbruges etisk
forsvarligt.
Som supplement til vores
genanvendelsesprogram har vi også
dannet parløb med Cool Earth i
mere end ti år. Sammen støtter vi
lokalbefolkningerne og beskytter
regnskoven mod skovrydning. Det
hele sker i samarbejde med vores
kunder.
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Specifikationer
og funktioner

1. Printhastigheder i henhold til ISO/IEC 24734
2. FPOT (First Print Out Time) i henhold til ISO/IEC 17629
3. Scannehastigheder i henhold til ISO/IEC 17991
4. Kopihastigheder ESAT i henhold til ISO/IEC 24735
5. Mobilt print – kan downloades
6. Kapacitet udregnet med 80 g/m² papir
7. Omtrentlig erklæret ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC 24711
8. 	Første gang man sætter blækpatroner i, bruger maskinen en vis mængde blæk til at fylde printrørene
for at sikre print af høj kvalitet. Dette sker kun første gang.
Den tilbageværende mængde blæk7 rækker til min. 2.250 sider BK og 975 sider C/M/Y

Generelt
Generelt

6,8 cm farvetouchscreen
8,8 cm farvetouchscreen
A3-print, enkeltsidet
A3-print, dobbeltsidet
512 MB hukommelse

Print1, 2
Printhastighed, enkeltsidet: 30 ipm s/h og 30 ipm farve
Printhastighed, dobbeltsidet: 21 ipm s/h og 21 ipm farve
FPOT (First Print Out Time): op til 4,6 sek. (farve) og 4,4 sek. (s/h)
PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0
Anbefalet månedlig printvolumen: op til 3.500 sider

Scan3
Scannehastighed, enkeltsidet A4: 25 ipm s/h og 25 ipm farve
Scannehastighed, enkeltsidet A3: 13 ipm s/h og 13 ipm farve
Scannehastighed, dobbeltsidet A4: 30 ipm s/h og 30 ipm farve
Scannehastighed, dobbeltsidet A4: 36 ipm s/h og 36 ipm farve
Scannehastighed, dobbeltsidet A3: 17 ipm s/h og 17 ipm farve
Scanneopløsning fra automatisk dokumentføder (ADF): op til 600 x 600 dpi
Scanneopløsning fra automatisk dokumentføder (ADF): op til 600 x 600 dpi (s/h) og 300 x 600 dpi (farve)
Scanneopløsning fra glasplade: op til 1200 x 2400 dpi (s/h) og 1200 x 1200 dpi (farve)
Scan til e-mail, billede, OCR, fil, USB, FTP, SFTP, netværk (kun Windows), e-mailserver & SharePoint

Kopi4
Kopihastighed, enkeltsidet: 25 ipm s/h og 16 ipm farve
Kopihastighed, dobbeltsidet: 18 ipm s/h og 13 ipm farve
Kopiopløsning, print: s/h og farve: Maks. 1200 x 4800 dpi
Kopiopløsning, scan: s/h og farve: Maks. 600 x 600 dpi (glasplade/ADF)
Kopiopløsning, scan: s/h og farve: Maks. 600 x 600 dpi (glasplade) og 300 x 600 dpi (ADF)

Fax
33.600 bps Super G3
PC, fax, send og modtag
Rundsendelse til op til 50 modtagere

Tilslutning5
Hi-Speed USB 2.0
USB Host (Front) – Direkte print/scan
Kablet netkort (Ethernet 10Base-T/100Base-TX)
Trådløst netkort 2.4 & 5GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) med Wi-Fi DirectTM
Mobilt print – Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Mopria
Web Connect (online-tilslutning med tredjepartstjenester) og Brother-apps
NFC-kort (Near-Field Communication) til sikker godkendelse, mobilt print og scan

Papirhåndtering6
Standardpapirskuffe: 250 ark (80 g/m2)
Fleksibel bakke: 100 ark
Nedre papirskuffe: 250 ark
Nedre (tredje) papirskuffe: 250 ark
Automatisk dokumentføder (ADF) op til 50 ark
Fleksibel bakke: A4 til 100 ark og A3 til 50 ark
Medievægt: Standardpapirskuffe og fleksibel bakke: 64-220 g/m2. Nedre skuffer: 64-120 g/m2
Medievægt (ADF): 64-120 g/m2

Forbrugsstoffer7
Der medfølger LC427-blækpatroner8
Standardblækpatroner: 3.000 sider sort (LC427BK) / 1.500 sider farve (LC427C/M/Y)
Store blækpatroner: 6.000 sider sort (LC427XLBK) / 5.000 sider farve (LC427XLC/M/Y)

Kontakt os:

www.brother.dk

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark
Tlf.: +45 43 31 31 31
Mail: info@brother.dk
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