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Professionelle, 
trådløse alt-i-én 
A3-inkjetprintere



Kontormiljøet er under konstant 
forandring, og efterspørgslen efter 
driftssikre printere stiger. Løsningen er 
ikke blot at være trådløst forbundet til 
flere printere. Det er også vigtigt at kunne 
printe hurtigere og have muligheden for 
at printe dokumenter i store formater.

Nu kan du selv bestemme, hvad virksomhedens printere skal 
kunne med vores nye serie af fleksible, professionelle A3-
inkjetprintere, der er udviklet til at holde og til at opfylde behovene i 
mindre kontormiljøer og arbejdsteams. 

Vores nye og forbedrede serie af A3-inkjetprintere har masser 
af fantastiske fordele, herunder store blækpatroner og lave 
driftsomkostninger. Høje printhastigheder, problemfrit print og 
forbedret papirhåndtering gør disse nye printere i stand til at 
opfylde dine daglige behov, samtidig med at de leverer print i 
professionel kvalitet.



Gør dine dokumenter større og flottere med print i A3-format. Med 
A3-farveprint kan du gøre dit undervisningsmateriale eller dine 
præsentationer mere synlige, så de skiller sig ud, og så du fanger 
læserens interesse. Når du selv kan printe i A3-format, får du bedre 
kontrol over dine deadlines og kan nemt udvide dine muligheder. 

Print større

Du har brug for en printer, du kan stole på. Vores professionelle og 
holdbare alt-i-én A3-inkjetprintere er udviklet til erhvervslivet, og 
de sikrer hurtig, sikker og professionel kvalitet, der kan tilpasses 
virksomhedens voksende behov.

Udviklet til at holde

Brugervenligheden er helt i top for disse printere – det gælder både 
opsætning, trådløs tilslutning og daglig brug. Alt-i-én inkjetprintere 
tager hånd om dine store dokumenter og lader dig fokusere på 
dit arbejde imens. Du kan vælge automatisk dobbeltsidet print 
for at være miljøbevidst og spare papir, bruge den automatiske 
dokumentføder (ADF) til scan af flere sider, eller printe dine 
dokumenter i A3-format. Alt sammen funktioner, der øger din 
effektivitet og din produktivitet.

Fleksibilitet og 
brugervenlighed

Vores alt-i-én inkjetprintere kan meget mere end at printe. 
De smarte scannefunktioner forbedrer f.eks. din produktivitet 
betydeligt. Du kan scanne i farver eller sort-hvid i høj hastighed til 
flere destinationer for at forbedre workflowet.

Scanneteknologi

Få højere 
printhastighed og 
større fleksibilitet



Innovativ 
printteknologi



Næste generation af  
effektive printere til  
store printbehov

40 μm piezoelektrisk element

1680 individuelle blækkamre

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

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.

Forbedret printkvalitet

Hver chip har 1680 kamre, hvor 
blækdråberne udsendes fra.

Øget levetid  

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

Højere printhastighed

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

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



Alsidige alt-i-én  
A3-inkjetprintere,  
der klarer enhver 
opgave

MFC-J6940DW

Automatisk dobbeltsidet print, scan, kopi og fax i A3

8,8 cm farvetouchscreen

Kablet og trådløst netkort

Printhastighed på op til 28 ipm1

2 x 250-arks papirskuffer6

100-arks fleksibel bakke6

50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF)  
op til A3 6 

NFC-kortlæser til mobilt print (Near Field Communication)

Mulighed for store blækpatroner: 3.000 sider sort (BK),  
1.500 sider farve (C/M/Y)7
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MFC-J5340DW

MFC-J5740DW

Printhastighed på op til 28 ipm1

Printhastighed på op til 28 ipm1

Automatisk dobbeltsidet print op til A4

Enkeltsidet print op til A3

Automatisk dobbeltsidet print, scan, kopi og fax op til A4

Enkeltsidet scan, kopi og fax op til A4 samt print op til A3

8,8 cm farvetouchscreen

6,8 cm farvetouchscreen

Kablet og trådløst netkort

Kablet og trådløst netkort

2 x 250-arks papirskuffer6

Manuel arkføder (enkelt ark)

100-arks fleksibel bakke6

50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF) op til A46

50-arks automatisk dokumentføder (ADF) i A46

Mulighed for store blækpatroner: 3.000 sider sort (BK),  
1.500 sider farve (C/M/Y)7

Mulighed for store blækpatroner: 3.000 sider sort (BK),  
1.500 sider farve (C/M/Y)7

MFC-J6540DW

Printhastighed på op til 28 ipm1

Automatisk dobbeltsidet print op til A3

Enkeltsidet print, scan, kopi og fax op til A3

6,8 cm farvetouchscreen

Kablet og trådløst netkort

1 x 250-arks papirskuffe6

1-arks manuel papirindføring

50-arks automatisk dokumentføder (ADF) i A3 og A46

Mulighed for store blækpatroner: 3.000 sider sort (BK),  
1.500 sider farve (C/M/Y)7

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSPRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSPRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS

1 x 250-arks papirskuffe6

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSPRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS



Måden, vi lever og arbejder på, 
ændrer sig hurtigt, og for at sikre den 
nødvendige fleksibilitet har vi udviklet en 
ny app.

Brother Mobile Connect har intuitive 
og tidsbesparende funktioner, der er til 
stor hjælp i en travl hverdag. Print hvor 
som helst, administrér dine dokumenter, 
og bestil originale forbrugsstoffer, alt 
sammen via din smartphone.

Ny app: 
Brother  
Mobile Connect

App-funktioner

Problemfrit print/scan

Slut med scannede filer, 
der bliver væk

Send en opgave til print, 
hvor som helst og når 
som helst

Fleksibelt interface

DOWNLOAD 
GRATIS

Du ville vel ikke hælde det forkerte brændstof på din bil, ville 
du? Hvis du vil have mest muligt ud af din Brother-printer, må 
du ikke gå på kompromis med blækkvaliteten. Kun de originale 
Brother-blækpatroner giver dig det perfekte print, hver gang.

Brothers originale blækpatroner er ikke bare med til at holde din 
printer i den bedst mulige stand og sikre uovertruffen printkvalitet. De 
printer også mere ensartet end uoriginale blækpatroner.

Du sparer desuden penge, da der ikke bliver ekstra omkostninger 
til genudskrivning, og du undgår bøvlet med blækpatroner, der er 
defekte ved levering. Med Brothers blækpatroner får du det perfekte 
resultat første gang.

Brothers originale 
forbrugsstoffer giver stor 
tryghed og garanteret høj 
kvalitet.

Hurtig og nem bestilling 
af blækpatroner



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.

Beskyttet
70.000
hektar regnskov

Bevaret Lagret
over 23 mio. 37 mio.
træer tons CO2 

Brother og Cool Earth har i fællesskab støttet syv samfund i Papua Ny Guinea-
regnskovene samt 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.





Specifikationer  
og funktioner 
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GenereltGenerelt

Print1, 2

6,8 cm farvetouchscreen

8,8 cm farvetouchscreen

A3-print, enkeltsidet

Printhastighed, enkeltsidet: 28 ipm s/h og 28 ipm farve

Printhastighed, dobbeltsidet: 21 ipm s/h og 21 ipm farve

Anbefalet månedlig printvolumen: op til 2.500 sider

FPOT (First Print Out Time): – op til 4,4 sek. (s/h) og 4,6 sek. (farve)

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 A3: 17 ipm s/h og 17 ipm farve

Scanneopløsning fra automatisk dokumentføder (ADF): op til 600 x 600 dpi

Kopi4

Scanneopløsning fra scannerglas: op til 1200 x 2400 dpi (s/h) og 1200 x 1200 dpi (farve)

Scan til e-mail, billede, OCR, fil, USB, FTP, netværk (kun Windows), e-mailserver og SharePoint

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. 1.200 x 4.800 dpi

Kopiopløsning, scan: s/h og farve: Maks. 600 x 600 dpi (FB/ADF)

GenereltPapirhåndtering6

Standardpapirskuffe: op til 250 ark

Manuel arkføder (enkelt ark)

Fleksibel bakke: 100 ark

Nedre papirskuffe: 250 ark

Automatisk dokumentføder (ADF): 50 ark

Medievægt: Standardpapirskuffe: 64-220 g/m2

Medievægt: Manuel papirindføring: 64-220 g/m2

Output-bakke: A4: 100 ark, A3: 50 ark

Forbrugsstoffer7

Der medfølger LC422-blækpatroner8

Standardblækpatroner: 550 sort (LC422BK) og 550 farve (LC422C/M/Y) 

Store blækpatroner: 3.000 sort (LC422XLBK) og 1.500 farve (LC422XLC/M/Y) 

Medievægt: Fleksibel bakke: 64-220 g/m2

Medievægt: ADF: 64-120 g/m2

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. 358 sider BK og 358 sider CMY

Fax
14.400 bps G3

33.600 bps Super G3

Tilslutning5

PC, fax, send og modtag 

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

NFC-kortlæser til mobilt print

Online-tilslutning (med tredjepartstjenester) og Brother-apps

Kopiopløsning, scan: s/h og farve: Maks. 600 x 600 dpi (FB) og 300 x 600 dpi (ADF)

Scanneopløsning fra automatisk dokumentføder (ADF): op til 600 x 600 dpi (s/h) og 300 x 600 dpi (farve)

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. 

Op til 50 lokationer

A3-print, dobbeltsidet

256 MB hukommelse 

Scannehastighed, dobbeltsidet A4: 36 ipm s/h og 36 ipm farve



Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark
Tlf.: +45 43 31 31 31 
Mail: info@brother.dk

Brother Nordic A/S

brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.  
Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Kontakt os:
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