
Inkjetprintere 
bygget til hårdt 
arbejde
Professionel A3 inkjet-serie  
– driftssikre maskiner  
i robust design.

brother.dk

WIRELESSPRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS



Bring forretnings- 
dokumenter til 
live med farverige 
A3-formater

Her er inkjetserien, der er bygget til 
virksomheder og designet til at holde.

Disse inkjetprintere er bygget med driftssikkerhed for øje,  

så de kan producere mere. De har op til 750-arks papir-

kapacitet samt en 100-arks fleksibel bakke til forskellige  

typer media. Alle modeller kan printe op til A3 og nogle 

modeller tilbyder desuden A3-kopi og -scan.

Du kan spare tid og papir med automatisk dobbeltsidet print 

og sikre fortrolige oplysninger med muligheden for at printe 

ved hjælp af NFC ( Near Field Communication ).

Med første print hurtigt ude på under 6 sekunder og print-

hastigheder på op til 22 ipm, behøver du aldrig at vente 

længe på dine vigtige dokumenter.





Hurtig alt-i-én A3-inkjetprinter med fax, 50-arks dobbeltsidet 
automatisk dokumentføder ( ADF ) og 750-arks papirkapacitet.

MFC-J6947DW

Hurtigt og effektfuldt 
farveprint i A3

PRINT KOPI SCAN FAX TRÅDLØS

Op til 22 ipm printhastighed

Automatisk dobbeltsidet A3-print, scan og kopi

Kablet og trådløst netkort

3 x 250-arks papirskuffer

100-arks fleksibel bakke

Print fra eller scan til USB

NFC ( Near Field Communication ) for sikker autentificering  
samt mobilt print og scan

Mulighed for store blækpatroner  
( 6.000 sider  i sort –  BK og 5.000 sider i farve – C/M/Y1 )

9,3 cm farvetouchscreen

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



Kompakt alt-i-én inkjetprinter med fax, A3-print,  
50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder ( ADF )  
og 500-arks papirkapacitet.

MFC-J5945DW

Op til 22 ipm printhastighed

Automatisk dobbeltsidet A4-print, -scan og -kopi

9,3 cm farvetouchscreen

Kablet og trådløst netkort

2 x 250-arks papirskuffer

100-arks fleksibel bakke

50-arks dobbeltsidet automatisk dokumentføder ( ADF ) op til A4

Print fra eller scan til USB

NFC ( Near Field Communication ) for sikker autentificering  
samt mobilt print og scan

Mulighed for store blækpatroner ( 6.000 sider i sort og 5.000 sider i farve1 )

MFC-J6945DW

Hurtig alt-i-én A3-inkjetprinter med fax, 50-arks dobbeltsidet 
automatisk dokumentføder ( ADF ) og 500-arks papirkapacitet.

TRÅDLØS

USBNETVÆRKS 
KABEL

KOPI TRÅDLØS

USBNETVÆRKS 
KABEL

KOPI

Op til 22 ipm printhastighed

Automatisk dobbeltsidet A3-print, -scan og -kopi

9,3 cm farvetouchscreen

Kablet og trådløst netkort

2 x 250-arks papirskuffer

100-arks fleksibel bakke

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

Print fra eller scan til USB

NFC ( Near Field Communication ) for sikker autentificering  
samt mobilt print og scan

Mulighed for store blækpatroner ( 6.000 sider i sort og 5.000 sider i farve1 )



Hurtig og brugervenlig A3-inkjetprinter med dobbeltsidet print, 
6,8 cm farvetouchscreen og papirkapacitet på 750 ark, der kan 
booste din produktivitet.

HL-J6100DW

Hurtigt og effektfuldt 
farveprint i A3

PRINT TRÅDLØS

Op til 22 ipm printhastighed

Automatisk dobbeltsidet print op til A3

Kablet og trådløst netkort

3 x 250-arks papirskuffer

100-arks fleksibel bakke

Print fra USB

NFC ( Near Field Communication ) for sikker autentificering  
samt mobilt print og scan

Mulighed for store blækpatroner  
( 6.000 sider  i sort –  BK og 5.000 sider i farve – C/M/Y1 )

6,8 cm farvetouchscreen



Målrettet  
virksomheder 
– bygget til  
at holde

Op til 22 ipm printhastighed

Automatisk dobbeltsidet print op til A3

6,8 cm farvetouchscreen

Kablet og trådløst netkort

2 x 250-arks papirskuffer

100-arks fleksibel bakke

Print fra USB

NFC ( Near Field Communication ) for sikker autentificering  
samt mobilt print og scan

Mulighed for store blækpatroner ( 6.000 sider i sort og 5.000 sider i farve1 )

Hurtig A3 inkjetprinter med dobbeltsidet print,  
6,8 cm farvetouchscreen og papirkapacitet på 500 ark.

HL-J6000DW

TRÅDLØS

USBNETVÆRKS 
KABEL

KOPI TRÅDLØS

USBNETVÆRKS 
KABEL

KOPI



Få blæk leveret direkte til døren

Du vil aldrig løbe tør for blæk igen med vores MPS-løsning.  

Vi tager os af bestilling og levering af blækpatroner, så du kan 

koncentrere dig om at drive din virksomhed.

Ingen ventetid på reparationer

Vores “At your side”-support betyder, at du ikke behøver at have 

besvær af længere perioder med nedetid. Vi reagerer hurtigt på 

ethvert problem og leverer professionel support, så enhver påvirkning 

af din virksomhed holdes på et minimum.

Registrerer du dit produkt, får du 3 års garanti med on-site SWAP-

service alle tre 3 år. On-site SWAP-service går ud på, at vi ombytter 

maskinen, hvis uheldet skulle være ude. 

Betingelsen for at opnå den udvidede garanti og on-site SWAP-

service er, at printeren registreres inden 60 dage fra købsdato, og at 

der udelukkende er anvendt originale forbrugsstoffer.  

Læs mere på www.brother.dk/garanti

Ingen bekymringer om udgifter 
Vi ved, at synlighed er nøgleordet, når det kommer til print-

budgettering. Med vores intuitive online portal kan du finde en detal-

jeret beskrivelse af alle dine printomkostninger og en rapport om, 

hvordan pengene er fordelt, så du altid kan have det fulde overblik 

over dit forbrug.

Stå ikke uden en funktionsdygtig 
printer, når du har allermest brug 
for den.

Du kan være helt rolig, når du benytter dig 

af Brothers MPS-løsning ( Managed Print 

Services ). Du løber aldrig mere tør for blæk, 

for vi bestiller og leverer dine forbrugsstoffer, 

netop som du skal bruge dem, hvilket redu- 

cerer nedetiden og optimerer produktivite-

ten. Du er også i fuld kontrol over dine print, 

da du kan spore printforbruget og holde øje 

med de printrelaterede omkostninger.

Lad dine print passe sig selv med Brother  

“At your side”.

Din tid er 
kostbar, 
så brug 
den med 
omtanke



Håndtering af print

Håndtering af projekter

Holder styr 
på dine print



Print sikre dokumenter med lethed

Secure Print+ gør dig i stand til at printe fortrolige forretnings-

dokumenter på en sikker måde. Dine følsomme dokumenter printes 

først, når du er klar til at hente dem i printeren. Dokumenterne kan  

kun printes og hentes af medarbejdere, der har tilladelse til at håndtere 

dem, og det er hurtigt og let at tilføje eller fjerne brugere. 
www.brother.dk/secure-print-plus

Får din printer 
til at arbejde  
for dig

Skræddersyet touchscreen

Gør tidskrævende og kompliceret dokumentarkivering let med 

Custom UI. Skab specifikke workflows for de mest brugte scan-to 

destinationer på den brugerdefinerede touchscreen, og bliv i stand til 

at gemme filerne på de rette lokationer ved et tryk på touchscreenen. 

www.brother.dk/customui

Automatisk og direkte arkivering ved hjælp  
af stregkoder

Gør det lettere at scanne mange dokumenter, gemme dem og 

omdøbe filerne. Barcode Utility gør det muligt at scanne og gemme 

dokumenter med stregkoder til en foruddefineret lokation. Scanner 

man flere forskellige dokumenter på samme tid, adskilles de auto-

matisk og hver enkelt fil sendes til den netværksfolder, hvor den  

hører hjemme. 

www.brother.dk/barcodeutility





Page gauge 

Don’t be caught out with no ink when you need it most. You can 

have complete visibility on how much ink is left in your cartridges 

with an approximate page counter measured by ISO certification. 

The ink cartridge design also allows you to see how much ink is left, 

giving reassurance of when the inks need to be replaced.  

Det perfekte match  
til din Brother printer

Få den allerbedste printkvalitet ved at bruge Brother originale 

forbrugsstoffer. Kvalitet og farverigt originalt blæk er det perfekte 

match til din printer.

LC3237: BK –  Op til 3.000 sider*

LC3237: C / M / Y – Op til 1.500 sider*

LC3239XL: BK – Op til 6.000 sider*

LC3239XL: C / M / Y – Op til 5.000 sider*

www.brother.dk/supplies



Brothers originale 
forbrugsstoffer giver 
garanti for kvalitet

Hos Brother tager vi vores miljøansvar seriøst.  
Vi opfordrer derfor vores kunder til at gøre det 
samme ved at sende deres brugte blækpatroner  
og tonere til os – helt gratis. Du kan være sikker på, 
at absolut intet bliver sendt på lossepladsen, da al 
tom forbrugsstof-emballage bliver genanvendt.
 
Brother donerer til gengæld til den regnskovs-
bevarende organisation Cool Earth, der med vores 
støtte har reddet mere end 2,8 hektar regnskov.

Se https://www.brother.dk/miljoe  
for mere information.

Sammen kan vi skabe  
et bedre miljø 

Sidetæller

Stå ikke uden blæk, når du behøver det allermest. Du har totalt 

overblik over hvor meget blæk, der er tilbage i dine blækpatroner 

med vores nye og unikke sidetæller. Blækpatronens gennemsigtige 

design gør det desuden muligt at se, hvor meget blæk, der er 

tilbage i patronen, så du også selv kan se, når det er tid at udskifte 

den.



Klar til  
at arbejde
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Specifikationer og funktioner
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Fax

Kopi

Tilslutning

Connectivity

Mobil

6,8 cm farvetouchscreen

9,3 cm farvetouchscreen

A3-print

A3-scan og -kopi

Brother-apps²

Brother Web Connect 

Printhastighed op til 22 ipm i s/h og 20 ipm i farve ( ISO/IEC 24734 )

Første side ud på op til 5,5 sek. i s/h og 6 sek. i farve ( ISO/IEC 17629 )

Første side ud på op til 6 sek. i s/h og 6,5 sek. i farve fra slumretilstand ( ISO/IEC 17629 )

Op til 12 ipm dobbeltsidet ( ISO /IEC 24734 )

Op til 1.200 x 4.800 dpi

PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XSP Version 1.0

Anbefalet antal printede sider pr. måned – op til 2.000 sider

Direkte USB-print

Op til 14 ipm i s/h og farve ( dobbeltsidet 10 ipm ) ( ISO /IEC 17991 )

Op til 18 ipm i s/h og farve ( dobbeltsidet 36 ipm ) ( ISO /IEC 17991 ) 

Op til 1.200 x 2.400 dpi opløsning fra glas og op til 600 x 600 dpi opløsning fra automatisk dokumentføder ( ADF )

Scan til e-mail, billede, OCR, fil, USB, FTP, SFTP, netværksfolder ( kun Windows ), e-mailserver og SharePoint⁵

Scan direkte til Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive og OneNote⁴

Op til 15 ipm i s/h og 11 ipm i farve ( ISO/IEC 24735 )

Automatisk dobbeltsidet kopi

Op til 600 x 600 dpi

33.6 kbps Super G3, dobbeltsidet fax, send og modtag

Hi-Speed USB 2.0

USB-nøgle

Ethernet ( 10Base-T/100Base-TX )

Trådløs IEEE 802,11/b/g/n og Wi-fi Direct™

NFC ( Near Field Communications ) for sikker autentificering samt mobilt print og scan

iPrint&Scan2

Brother print service plugin for Android2

AirPrint

Google Cloud Print 2.0

Mopria2

Papirhåndtering⁵
250-arks standardpapirskuffe + 1 ekstra skuffe til 250 ark

250-arks standardpapirskuffe + 2 ekstra skuffer á 250 ark

100-arks fleksibel bakke

Output-bakke forside ned – 100 ark, forside op ( papir lige igennem ) 1 ark

Papirvægt: Standardpapirskuffe: 64 til 220 g/m², nederste skuffe: 64 til 120 g/m², fleksibel bakke: 64 til 220 g/m²

Forbrugsstoffer1

Vægt og mål

Leveres med blæk til 3.000 sider i s/h og 1.500 sider i farve ( LC3237BK/C/M/Y )

Vægt 19,5 kg.  575 ( B ) x 477 ( D ) x 379 ( H ) mm

Standard blækpatron med blæk til 3.000 sider i s/h og 1.500 sider i farve ( LC3237BK/C/M/Y )

Vægt 23,2 kg.  575 ( B ) x 477 ( D ) x 449 ( H ) mm

Vægt 24,2 kg.  575 ( B ) x 477 ( D ) x 379 ( H ) mm

Stor blækpatron med blæk til 6.000 sider i s/h og 5.000 sider i farve ( LC3239XLBK/C/M/Y )

Vægt 20,9 kg.  545 ( B ) x 436 (  D ) x 379 ( H ) mm

Vægt 27,9 kg.  575 ( B ) x 477 (  D ) x 449 ( H ) mm

50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

1 Ydelse ifølge ISO/IEC 24711.
² Forudsætter download af Brother software.
3 Inkluderet i den medfølgende software.
4 Forudsætter internettilslutning.
5 Beregnet med 80 g/m² i et tempereret miljø med normal luftfugtighed.



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

Brother Nordic A/S

www.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.

Forhandler:


