Hurtigt, professionelt og driftssikkert print
til arbejdsgrupper og mindre virksomheder.

brother.dk

INDLEDNING

BYGGET TIL
AT HOLDE
Virksomheder har brug for printere,
de kan stole på. Derfor består den
nye Business Smart-serie af robuste
modeller, som kan levere hurtige,
sikre og professionelle kvalitetsprint
med de avancerede funktioner og
tilslutningsmuligheder, der er brug
for på et travlt kontor.

INDLEDNING

DET SKAL VÆRE
HELT ENKELT AT
PRINTE
Disse kraftfulde og professionelle inkjet
alt-i-én-printere kombinerer fleksibilitet
med driftssikkerhed og leverer maksimal performance, smart tilslutning og
flotte print med lav sidepris.

VIGTIGSTE FUNKTIONER

PROFESSIONEL KVALITET, SOM ER BYGGET
TIL AT HOLDE

PRINT AF STORE VOLUMENER

Den robuste og brugervenlige printerserie er konstrueret til at
være yderst driftssikker og have en høj månedlig driftscyklus,
der passer til arbejdsgrupper med krævende printvolumener.

Vær produktiv med høje printhastigheder og første side
udskrevet på bare 6 sekunder. Business Smart-serien har
store 250-arks papirskuffer og smarte funktioner til papirhåndtering, og kan udvides med ekstra papirkapacitet til
en række forskellige medietyper, hvis der er behov for det.

TRÅDLØST PRINT OG SCAN

FLOTTE PRINT MED LAV SIDEPRIS

Tilslut let på kontoret og på farten med Wi-Fi Direct™, og få
glæde af trådløst print fra din smartphone, tablet, bærbare
eller stationære PC – uden brug af router.

Med tydelig sort tekst og levende farveprint kan man fremstille professionelt marketingmateriale og kontordokumenter,
der skiller sig ud med vores nye pigmenterede blæk.
Vores store blækpatroner skal ikke skiftes så tit og er med til
at reducere sidepriserne.

INDHENT OG DEL INFORMATIONER MED
LETHED
Dokumentsamarbejde, hvor man kan hente og digitalisere
papirdokumenter, er hurtigt og enkelt. Den store touchscreen
gør det muligt at elektronisk lagre og dele filer i cloudtjenester såsom Google Drive™, OneDrive®, Dropbox og
EVERNOTE®.

MFC-MODELLER

A4 ALT-I-ÉN-SERIEN, DU KAN STOLE PÅ
PRINT OP TIL A3

MFC-J5330DW

MFC-J5730DW

VÆR PRODUKTIV MED HØJ PRINTHASTIGHED, KABLET
OG TRÅDLØS TILSLUTNING OG UDSKRIFTER I PROFESSIONEL KVALITET.

FÅ BEDRE WORKFLOW-KAPACITET MED AVANCERET
PAPIRHÅNDTERING OG AUTOMATISK DOBBELTSIDET
PRINT, KOPI, SCAN OG FAX.

Funktioner:

Samme funktioner som MFC-J5330DW plus:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Automatisk dobbeltsidet print op til A4
250-arks papirskuffe
50-arks automatisk dokumentføder (  ADF  )
Enkeltarksfødning fra printerens bagside
6,8 LCD-touchscreen
Printhastighed på 22 ipm s/h og 20 ipm farve
Første side udskrevet inden 6 sek.

Automatisk dobbeltsidet print, kopi, scan og fax op til A4
Ekstra papirskuffe til 250 ark
100-arks fleksibel papirbakke
9,3 cm LCD-touchscreen
Højhastighedsfax
256 MB hukommelse

MFC-J5930DW
PERFEKT TIL VIRKSOMHEDER, DER HAR BEHOV FOR
KOMPATIBILITET MED EKSISTERENDE IT-SYSTEMER.

Samme funktioner som MFC-J5730DW plus:
• NFC-tilslutning
• PCL6, BR-Script3 (  PostScript®3™ sprogemulering  ) /
PDF v.1.7 / XPS v.1.0
• Automatisk registrering af lav beholdning i begge papirskuffer
• Direkte PDF-print fra USB-hukommelse
• 512 MB hukommelse

MFC-MODELLER

A3 ALT-I-ÉN-SERIEN, SOM ER
KLAR TIL BUSINESS
PRINT, KOPI, SCAN OG FAX OP TIL A3

MFC-J6530DW

MFC-J6930DW

MED FULD A3-KAPACITET SAMT MOBIL- OG CLOUDTILSLUTNING ER DET LET AT PRINTE, DELE OG GEMME
DOKUMENTER, MENS MAN ER PÅ FARTEN.

VÆR KLAR TIL BUSINESS MED AVANCERET PAPIRHÅNDTERING OG EN STOR INTUITIV TOUCHSCREEN, SOM GØR
DET LET AT NAVIGERE.

Funktioner:

Samme funktioner som MFC-J6530DW plus:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fuld A3-kapacitet
Automatisk dobbeltsidet print op til A3
250-arks papirskuffe
50-arks automatisk dokumentføder (  ADF  )
Enkeltarksfødning fra printerens bagside
6,8 cm LCD-touchscreen
Printhastighed på 22 ipm s/h og 20 ipm farve
Første side udskrevet inden 6 sek.

Automatisk dobbeltsidet print, kopi, scan og fax op til A3
Ekstra papirskuffe til 250 ark
100-arks fleksibel bakke
9,3 cm LCD-touchscreen
NFC-tilslutning
256 MB hukommelse

MFC-J6935DW
PERFEKT TIL VIRKSOMHEDER, DER HAR BEHOV FOR
KOMPATIBILITET MED EKSISTERENDE IT-SYSTEMER.

Samme funktioner som MFC-J6930DW plus:
• PCL6, BR-Script3 (  PostScript®3™ sprogemulering  ) /
PDF v.1.7 / XPS v.1.0
• Automatisk registrering af lav beholdning i begge papirskuffer
• Direkte PDF-print fra USB-hukommelse
• 512 MB hukommelse

MOBILT OG CLOUD-PRINT

MOBIL- OG
CLOUD-BASEREDE
LØSNINGER
I dag er smartphones og tablets en
uundværlig del af det travle erhvervsliv.
Vi er ikke længere afhængige af
stationære PC’er og laptops til at løse
administrative opgaver, men kan nu
anvende mobiltelefoner og tablets til
at printe, scanne, gemme og få adgang
til dokumenter, mens vi er på farten.

MOBILT OG CLOUD-PRINT

Disse mobile og cloud-løsninger gør det enkelt at tilslutte, printe og dele informationer:

WEB CONNECT

Dokumenter kan scannes og uploades, eller hentes og udskrives,
direkte fra din printer ved hjælp af tjenester som Google Drive,
Dropbox og OneDrive – uden brug af PC.

BROTHER PRINT SERVICE
PLUG-IN TIL ANDROID

Ideelt til dig, der anvender Android-enheder på kontoret og
ønsker at printe trådløst. Den enkle integrerede netværksløsning
er udviklet af Brother og fungerer perfekt sammen med Android
5.0. Du skal blot vælge din destinationsprinter og trykke ’print’,
så klarer app’en resten.

IPRINT&SCAN

Brothers egen gratis app gør print fra og scan til din mobil
legende let. iPrint&Scan er kompatibel med både Apple iOS,
Android™ og Windows® Phone og finder automatisk alle de
kompatible Brother-enheder i dit netværk.

AIRPRINT

Her får du mulighed for at printe trådløst direkte fra din Mac,
iPhone®, iPad, iPod touch og alle andre AirPrint-kompatible
Apple-enheder i samme netværk. Du skal bare vælge AirPrintikonet, og det finder automatisk alle Brother-enheder i dit
netværk.

MOPRIA

Print Service gør det muligt at printe fra din Android smartphone
eller tablet til Mopria-certificerede printere og alt-i-en-printere.

GOOGLE CLOUD 2.0

Google Cloud Print 2.0 er en køreklar tjeneste, som giver dig
mulighed for at printe trådløst til praktisk talt alle destinationer.
Alle online-printere, som er registreret til din Google-konto,
kan modtage filer fra enhver enhed, som har Chrome-browser
eller Android-styresystem, uanset hvor du befinder dig i verden.

MOBILT OG CLOUD-PRINT

”HOLDER ØJE MED DINE UDGIFTER
OG SIKRER DINE PRINT”
PRINTSMART-LØSNINGER
PrintSmart Cost Control og Secure Pro er to innovative softwareløsninger, som har til formål at give bedre
håndtering af virksomhedens printmiljø.

PRINTSMART SECURE PRO

PRINTSMART COST CONTROL

Du kan se, hvor mange sider der printes, og hvilken type dokumenter det er. Det er muligt at effektivisere og øge sikkerheden
med funktioner såsom pullprint. Med fuldstændigt overblik over
virksomhedens print kan du overvåge og tilpasse, hvordan hver
enkelt enhed anvendes.

Giver fuldt overblik over ’hvad, hvornår og hvor meget’,
hver enkelt medarbejder printer, så virksomheden får større
kontrol over sine printudgifter. Det enkle brugerinterface giver
større indsigt i medarbejdernes printforbrug, hvilket gør det let
at administrere, spore og styre udskrifterne, så printudgifterne
kan holdes nede.

SIKKERHEDSFUNKTIONER
I dag har det topprioritet for mange virksomheder at sikre følsomme data. For at give medarbejderne den
fleksibilitet og sikkerhed, de har brug for, har vi udstyret vores alt-i-én-modeller i Business Smart-serien
med følgende funktioner:

INTEGRERET NFC-KORTLÆSER

WPA2™ OG 802.1X

Giver mulighed for at tilføje yderligere pullprint-løsninger, så brugerne kan få adgang til maskinens funktioner og frigive printjob ved
hjælp af et kompatibelt NFC-kort eller -brik.*

Føl dig sikker, uanset hvordan du er tilsluttet, med WPA2™
til Wi-Fi-sikkerhed og 802.1x til netværkssikkerhed.

SCAN TIL FTP
Sikker scanning til FTP-servere.

*Funktionen findes ikke på alle modeller.

Generelt
6,8 cm LCD-touchscreen
9,3 cm LCD-touchscreen
Hukommelse 128 MB
Hukommelse 256 MB
Hukommelse 512 MB
Papirhåndtering
50-arks ADF (  sortering op til 30 ark  )
50-arks dobbeltsidet ADF
1 × 250-arks papirskuffe
2 × 250-arks papirskuffer
1 manuel indgang på bagsiden
100-arks fleksibel bakke
Print
4.800 × 1.200 dpi printopløsning*
Printhastighed 22 ipm s/h og 20 ipm farve**
Første side udskrevet inden 6 sek.***
Automatisk dobbeltsidet print, kopi, scan, fax
Mulighed for store blækpatroner LC3219XLBK/C/M/Y (  3.000 s/h-sider / 1.500 farvesider  )****
Direkte print af JPG-billeder fra USB-hukommelse
Direkte print af PDF fra USB-hukommelse
Kopi
Første kopi udskrevet inden 10 sekunder (  Fra Klar-tilstand  )
Første kopi udskrevet inden 6 sekunder (  Fra Klar-tilstand  )
Scan
Op til 600 × 600 dpi (  fra ADF  ), 1.200 × 2.400 dpi (  fra fladbed  ), 19.200 × 19.200 dpi (  forbedret  )
Scan til USB, e-mail, OCR, billede, fil, cloud, PDF, FTP, e-mailserver***, netværk
Fax
Hastighed 14.400 bps
Hastighed 33.600 bps
Mobilt og tilslutning
Hi-Speed USB 2.0
Indbygget Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Trådløst IEEE 802.11 b/g/n (  Infrastructure mode  )
Wi-Fi Direct™
NFC (  Near Field Communication  )
Web- / cloud-tilslutning
Brother iPrint&Scan-app / AirPrint / Brother Print Service Plug-in / Mopria Google Cloud 2.0
Systemkompatibilitet
PCL6 / BR-Script3 (  PostScript®3™ sprogemulering  ) / PDF v1.7 / XPS v1.0

*Vertikal × horisontal
**(  Sammenlignelig med laser) ISO/IEC 24734
***Fra klar-tilstand
****Indhold i overensstemmelse med ISO/IEC 24711
*****ISO/IEC 24735 Annex D

MFC-J6935DW

MFC-J6930DW

MFC-J6530DW

MFC-J5930DW

MFC-J5730DW

MFC-J5330DW

SPECIFIKATIONER

VÆLG ORIGINALE BROTHER FORBRUGSSTOFFER, SÅ DU FÅR RO I SINDET OG GARANTERET
KVALITET:

LC3217BK/C/M/Y
STANDARD BLÆKPATRONER
(  550 SIDER S/H / FARVER  )

LC3219XLBK/C/M/Y
STORE BLÆKPATRONER
(  3.000 SIDER S/H / 1.500 SIDER FARVE  )
BP71GA3

BP71GA4

BP60MA3

BP60MA BP71GP50

brother.dk
Forhandler:

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

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

