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Professionel alt-i-én printer med  
mange funktioner og lave drifts- 
omkostninger.

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS

Din kollega 
på hjemme- 
kontoret



Nem 
tilslutning



I dag arbejder flere og flere af os hjemme-
fra. Vi forstår derfor til fulde behovet for 
en kompakt og stilfuld printer, der leverer 
professionel printkvalitet.   
Med vores funktionsrige og fuldt 
tilsluttede alt-i-én printere, i et stilrent 
design, kan du nu klare alle typer 
arbejdsrelaterede opgaver fra hjemmet.

For det første får du en bred vifte af professionelle funktioner, 
der gør dig i stand til at printe og scanne mange forskellige 
typer dokumenter. For det andet kan du spare penge ved  
at anvende store blækpatroner.

Serien består af tre alt-i-én printere, der hver især har 
forskellige fordele i forhold til at gøre arbejdet hjemme-
fra nemmere og mere produktivt. En af printerne er 
nyeste medlem af vores All in Box-serie – en komplet 
løsning, der hjælper dig til at arbejde bedre og reducere 
printomkostningerne med 3 års forbrugsstoffer* inkluderet.

Professionel printkvalitet  
på hjemmekontoret 

*Iht. ISO/IEC 24711.



FLAGSKIBSMODEL

• Kablet og trådløst netkort
• NFC ( Near Field Communication )
• Kan forbindes til din smartphone – download appen:  

Brother Mobile Connect 
• 6,8 cm LCD-touchscreen
• Automatisk dobbeltsidet print
• 1200 x 4800 dpi printopløsning*
• 20 ipm s/h og 19 ipm printhastighed i farve**
• 20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )
• 400-arks papirinput
• Standard blækpatroner:  

Sort ( LC426BK ) – 3000 sider*** 
Farve ( LC426CMY ) – 1500 sider***

• 3 års garanti ved registrering,  
læs mere på brother.dk/garanti

MFC-J4540DW2
PRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS
PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

MFC-J4340DW1
PRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS
PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

• Trådløst netkort
• Kan forbindes til din smartphone – download appen: 

Brother Mobile Connect 
• 4,5 cm LCD-display
• Automatisk dobbeltsidet print
• 1200 x 4800 dpi printopløsning*
• 20 ipm s/h og 19 ipm printhastighed i farve**
• 20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )
• 150-arks papirinput
• Standard blækpatroner:  

Sort ( LC426BK ) – 3000 sider*** 
Farve ( LC426CMY ) – 1500 sider***

• 3 års garanti ved registrering,  
læs mere på brother.dk/garanti

*Horisontalt/vertikalt.
**ISO/IEC 24734. 
***Iht. ISO/IEC 24711.

*Horisontalt/vertikalt.
**ISO/IEC 24734. 
***Iht. ISO/IEC 24711.

MFC-J4340DW leveres med LC426 blækpatroner. Første gang du 
installerer blækpatronerne, vil printeren bruge en mængde blæk til at fylde 
blæksystemet til udskrifter i høj kvalitet. Denne proces vil kun kun ske 
én gang. Mængden af resterende blæk vil minimum være 2250 sider sort 
( BK ) og 975 sider farve ( CMY ).***

MFC-J4540DW leveres med LC426 blækpatroner. Første gang du 
installerer blækpatronerne, vil printeren bruge en mængde blæk til at fylde 
blæksystemet til udskrifter i høj kvalitet. Denne proces vil kun kun ske 
én gang. Mængden af resterende blæk vil minimum være 2250 sider sort 
( BK ) og 975 sider farve ( CMY ).***
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• Kablet og trådløst netkort
• NFC ( Near Field Communication )
• Kan forbindes til din smartphone – download appen:  

Brother Mobile Connect 
• 6,8 cm LCD-touchscreen
• Automatisk dobbeltsidet print
• 1200 x 4800 dpi printopløsning*
• 20 ipm s/h og 19 ipm printhastighed i farve**
• 20-arks automatisk dokumentføder ( ADF )
• 400-arks papirinput
• Tre års forbrug af blæk: 

Sort ( LC426XLBK ) – 6000 sider***  
Farve ( LC426XLCMY ) – 5000 sider***

• 3 års garanti ved registrering,  
læs mere på brother.dk/garanti

MFC-J4540DWXL2
PRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS
PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

XL

XL

*Horisontalt/vertikalt.
**ISO/IEC 24734. 
***Iht. ISO/IEC 24711.

MFC-J4540DWXL leveres med LC426XL blækpatroner. Første gang du 
installerer blækpatronerne, vil printeren bruge en mængde blæk til at fylde 
blæksystemet til udskrifter i høj kvalitet. Denne proces vil kun kun ske 
én gang. Mængden af resterende blæk vil minimum være 5100 sider sort 
( BK ) og 3750 sider farve ( CMY ).***
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Vi har videreudviklet vores blækpatroner, så de rummer mere blæk, 
og forsynet printeren med en indbygget blækbeholder, der giver 
flere sider med print uden at gå på kompromis med printerens 
kompakte størrelse. Via LCD-displayet kan du også bruge side-  
tællerfunktion til at kontrollere blækniveauet og dermed undgå 
afbrydelser, når du printer.

Brugervenligheden er helt i top for disse printere – det gælder  
både opsætningen og den daglige brug. Alt-i-én printeren 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, og du kan også bruge  
den automatiske dokumentføder til scanning af flere sider.  
To funktioner, der øger din effektivitet og din produktivitet.

Det kan godt være, din arbejdsplads er i hjemmet, men print- 
kvaliteten er der ikke gået på kompromis med. Vores alt-i-én printere 
tilbyder problemfrit print af høj kvalitet samt høje printhastigheder.

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

Den nyeste blækpatronteknologi

Fleksibilitet og brugervenlighed

Professionel printkvalitet 

Scanningsteknologi 

Hvad er “All in Box”?
All in Box er en enkel, men effektiv printerløsning, der 
sparer dig både tid og penge. Formålet er, at du skal 
kunne printe uforstyrret, uanset omstændighederne.

• Vælg en alt-i-én printer, der både kan printe, 
kopiere og scanne

• Lave printomkostninger, med blæk nok  
til 3 års forbrug

Få mere fra hånden, når du arbejder hjemmefra

XLXL



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 hold styr på det hele i din app.

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

Hurtig og nem udskiftning 
af blækpatroner

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 omkostninger til genudskrivning og 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.

Brothers originale forbrugsstoffer



Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark
+45 43 31 31 31 
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.
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