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MÅ VI PRÆSENTERE MFC-J6925DW
– PRODUKTIVE PRINT-LØSNINGER
TIL JERES VIRKSOMHED

FÅ PRINT 3.0 - FORDELEN
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MFC-J6925DW

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

VI INTRODUCERER

MFC - J6925DW
PRODUKTIVE PRINT-LØSNINGER
TIL JERES VIRKSOMHED
MFC-J6925DW er mere end
en printer. Det er en intelligent
kontormaskine, der er forbundet
med ”skyen” og kan være med til
at ændre den måde, I arbejder
på. Den kan hjælpe grupper til
at arbejde hurtigere, smartere
og bedre sammen. Ved at sørge
for, at den rette information er
på rette sted på det rigtige tidspunkt. Velkommen til en ny
tidsalder i print.
FÅ PRINT 3.0-FORDELEN

Mobil

Arbejd smartere

Fleksibilitet er et nøgleord i
den moderne virksomhed.
Vores mobile løsninger gør det
muligt for jeres medarbejdere
at udskrive og scanne, hvor og
hvornår de skulle have brug for
det. Vores app fungerer på både
Apple, Android og Microsoft.
Den rummer også trådløs NFC
(Near Field Communication),
som giver adgang til meget
hurtig udprintning. Man skal blot
holde sin mobile enhed tæt op
til printerens NFC-sensor.

MFC-J6925DW kan forbindes
til skyen på nettet, så mange
kan arbejde sammen på tværs
af selv store afstande. Man
kan f.eks. scanne direkte til
cloud-tjenester som Dropbox.
Få sekunder efter har andre
adgang til det digitaliserede
indhold, der kan lagres i
formater som pdf, pptx og
docx..pdf, .pptx og .docx.

A3
Få besked

Spar tid

MFC-J6925DW kan levere
kvalitets-udskrifter i op til A3størrelse - printet på begge
sider af papiret. I kan også
scanne i A3-format, så man
hurtigt og nemt kan tage digitale
kopier af f.eks. store billeder
eller opslag fra A4-magasiner.

MFC-J6925DW er pakket
med smarte løsninger, der
gør jeres virksomhed mere
effektiv og produktiv. Hurtige
udskrifter og scanninger
samt en dobbeltsidet
automatisk dokumentføder
hjælper med at dele vigtig
information let og elegant.

Hold udgifter nede
MFC-J6925DW bruger
specielle blækpatroner, der
kan udskrive op til 2.400 sider
i sort/hvid og 1.200 sider i
farver. Det sparer på printomkostningerne. Det samme
gør smarte funktioner som
dobbeltsidet (duplex)
udskrifter og printerens
blækspare-indstilling.

Nøglefakta
• 22 ipm s/h- og 20 ipm farve-printhastighed
• Print, scan, kopi og fax i op til A3
• 35-arks automatisk dokumentføder
• Op til 9,3 cm touchscreen
• Wi-Fi & Ethernet netkort
• Mobil iPrint&Scan-app
• 4 separate blækpatroner
• Op til 500 arks papirkapacitet
• NFC-tilslutning

Brother-fordelen

Scan til Office

Kopiér konturområde

Brother Apps & Solutions
er den nye smarte vej til
at styre jeres informationer
på papir.

En intelligent funktion, som giver
dig mulighed for at scanne et
papirdokument, som så omdannes
til en Microsoft Office-fil med redigerbar tekst og billeder.

Giver dig mulighed for at sætte en
rød ring rundt om det ønskede indhold,
så enheden kun kopierer det valgte
område, og du sparer blæk.

Scan konturområde
Scan til e-mail
Scan et dokument direkte til en
e-mailadresse fra din touchscreen
helt enkelt.

Giver dig mulighed for at sætte en
rød ring om det ønskede indhold,
så enheden kun scanner det valgte
område, og du sparer tid.

MFC-J6925DW tekniske specifikationer
Alle medlemmer af Brothers Print 3.0-generation er udviklet, så
de arbejder perfekt i alle travle kontormiljøer. Det gælder naturligvis
også for MFC-J6925DW.
Printeren er meget fleksibel og tilbyder bl.a. dobbeltsidet scan, hvor
man scanner begge sider af papiret på samme tid. Det sparer tid.
Printeren kan rumme op til 500 ark papir, og med Brothers XLblækpatroner klarer den alle printopgaver både effektivt og med lave
omkostninger.
Brug den store 9,3 cm touchscreen til at få adgang til printerens
mange smarte og tidsbesparende funktioner. Det kunne f.eks. være
scan til USB, e-mail og FTP-server eller se fax, før den afsendes.
MFC-J6925DW er desuden Svanemærket og opfylder ENERGY

STAR-kravene for lavt strømforbrug og de tyske Blauer Engel regler
for genbrugsvenligt design, lavt støjniveau og nem betjening.
Brothers Print 3.0-generation gør det lettere at være online med
sin printer end nogensinde før. Scan på tværs af jeres nuværende
netværk, eller udskriv direkte fra mobile enheder via Apple AirPrint,
Google Cloud PrintTM og Brothers iPrint&Scan-app med NFCkompatibilitet. Aldrig før har det været så nemt for mange forskellige
brugere at dele samme alt-i-én-printer.
MFC-J6925DW kan også stå i direkte forbindelse med jeres online
konti i skyen, så I kan printe fra eller scanne til f.eks. Dropbox,
Facebook, EVERNOTE®, FLICKR®, Google Drive™, PICASA™
eller OneDrive – uden at der skal en pc imellem.

GENERELT

PAPIRHÅNDTERING

Hukommelsesplads
Eksterne forbindelser
Mobile forbindelser
Display

256 MB
USB 2.0, trådløst Wi-Fi 802.11 b/g/n,
Ethernet 10/100BASE-TX
iPrint&Scan-app, AirPrint, Google Cloud Print™,
Wi-Fi Direct, NFC
9,3 cm touchscreen, farve LCD

Papirskuffer

Op til 22 sider/min. s/h og 20 sider i farver ipm
Op til 35 sider/min. s/h og 27 sider i farver ppm
Automatisk op til A3-format
Op til 6.000 × 1.200 punkter (vertikal x horisontal)
Mindst 1,5 pl (hvis anvendt med Brother BP71 papir
(se Papir og blæk afsnit)
Print billeder direkte fra en USB-nøgle eller mediekort
(Se Direkte Foto Print afsnit)

Papirtyper

Papir output
Arkstørrelser

FARVEPRINTER
Hastighed (laser standard)*
Hastighed (Fast Mode)
Dobbeltsidet print (duplex)
Opløsning
Blækdråbe størrelse
Direkte foto print
FARVEFAX
Modem
Hurtigopkald
Side hukommelse
Fejlkorrektion

Andre funktioner

33,6 Mbps
100 numre
Op til 200 sider (ITU-T Test Chart no. 1)
Hvis maskinen deler ECM funktionen, vil fejl blive
korrigeret automatisk, således at modtagne
dokumenter er fejlfri.
Fax Forwarding, fjernadgang, Fax Retrieval,
dual-access, I-Fax**, PC-Fax send,
PC-Fax modtag***, Auto Reduction, gruppeopkald

DIREKTE FOTO PRINT
USB
Mediekort

Direct Print format
Direct Scan format

Driver software
Software – Windows®
Software – Macintosh®
Styresystemer

Opløsning

Scan hastighed
Scan til
Scan format

Fuldautomatisk dobbeltsidet scan op til A3 format
fra automatisk dokumentføder
Optisk fra flatbed op til 2.400 × 2.400 dpi.
Fra automatisk dokumentføder
2.400 × 1.200 dpi. op til 2.400 dpi.
Interpoleret op til 19.200 × 19.200 dpi
Fra 4 sek. mono og farve i A4 og 100 dpi opløsning
E-mail, OCR, billed, fil, kort, USB flash drive, FTP, netværk***, e-mailserver**, web-tjenester
JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB flash memory drev
støtter PDF s/h og farve, JPEG, TIFF)

*ISO/IEC 24734 **Downloades på http://support.brother.com ***Kun Windows®
****Ifølge ISO/IEC 24711 *****ESAT ISO/IEC 24735
AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCentre 4, Nuance Paperport® 12 SE
med OCR
Brother ControlCentre 2, NewSoft® Presto®
PageManager9
Windows® 7/8/Vista 32 bit (x86) og 64 bit (x64)
Windows® XP Professional 32 bit (x86) og 64 bit (x64)
Windows® XP Home Windows Server 2003 og
2008 32 bit (x86) og 64 bit (x64)
Windows Server® 2008 R2 og 2012 R2
Mac OS X v. 10.7.5 /10.8x

PAPIR OG BLÆK
Super XL-blækpatroner
Brother-papir

FARVESCANNER
Dobbeltsidet scan

PictBridge, USB flash memory drev
Memory Stick Duo/Pro, Duo/Micro, Secure Digital (SD),
Secure Digital High
Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity
(SDXC), Multimedia Card,
Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile
JPEG
JPEG, PDF (I farver), TIFF, PDF (mono)

SOFTWARE

FARVEKOPI
Dobbeltsidet kopi (duplex) Fuldautomatisk dobbeltsidet kopi i op til A3 fra
automatisk dokumentføder
Hastighed*****
Op til 12 sider/min. s/h og 9 sider i farver
Opløsning
1.200 × 2.400 dpi (farver og s/h)
Multi Copy
Ja (99 kopier)
Forstørrelse/formindskelse 25 til 400 pct.
Andre features
N-int, Poster Printing

250 sider i fronten. Standard papir.
250 siders ekstra skuffe i fronten. Standard papir.
Manuel indføring af A3-papir fra bagsiden.
35-siders automatisk dokumentføder
50 ark
Landskabsformat A4, LTR, EXE. Portrætformat A3,
LGR, LGL, A5, A6, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L,
C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Alm., Inkjet, Glossy, Transparent

LC12E BK sort – ca. 2.400**** sider A4
LC12E C/M/Y farve – ca. 1.200**** sider A4
BP71GA3 – A3 blankt fotopapir, 20 ark
BP71GLA – A4 blankt fotopapir, 20 ark
BP71GLP – 4 × 6” blankt fotopapir, 20 eller 50 ark
BP60MA – A4 mat inkjet papir, 25 ark
BP60PA – A4 inkjet papir, 250 ark

VÆGT OG STØRRELSE
Med emballage
Uden emballage

B 657 × D 521 × H 414 mm, 20,8 kg
B 553 × D 433 × H 310mm, 16,7 kg

ANDET
Strømforbrug
Støjniveau

29 watt i drift / 5,5 watt i Ready mode /
1,5 watt i Sleep mode / 0,04 watt slukket
50 dBA i gennemsnit

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31 Fax. +45 43 31 31 43
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 08-2015

