IMPONÉR OMVERDENEN MED
STRÅLENDE FARVER

www.brother.dk
PRINT

SCAN *

KOPI *

FAX *

Farveprint i høj hastighed
og høj kvalitet til kontoret.
*Afhængig af model

Vores engagement
DER BLAUE ENGEL
Når du køber en af de nye printere fra Brother, foretager du samtidig et godt valg af
miljøvenligt udstyr. Produkter med Der Blaue Engel-mærket er godkendt efter strenge
nationale og internationale standarder, som blev fastlagt i Tyskland for over 30 år siden.
Da det er et af verdens førende miljøstandarder, er testkriteriet for at opnå Der Blaue
Engel-godkendelse strengt, og det er præcis, hvad vi stræber efter for alle vores produkter.

SVANEMÆRKET

315-025

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden. Det er en frivillig ordning og beslutningen
om at indføre Svanemærket blev truffet af Nordisk Ministerråd i september 1989. I dag
er der en bred vifte af svanemærkede produkter og tjenester. Alt i alt er der omkring 65
forskellige grupper af produkter, fra vaskemidler til møbler og hoteller. Dette gør Svanen til
et af de førende miljømærker i verden.

COOL EARTH
Brother har indgået et samarbejde med Cool Earth, og vi er med til at beskytte dele
af Ashaninka-området i den peruvianske Amazon-regnskov.
Vores sponsorat er med til at beskytte mere end en million træer og bevare habitatet
for truede dyrearter.

BROTHER EARTH
Brother Earth beskriver vores positive holdning og engagement i vores samfund og
vores planet. Vores mål er at spille en rolle i arbejdet med at opbygge et samfund,
hvor bæredygtig udvikling kan opnås.
Hos Brother tager vi ansvar, handler ansvarligt og forsøger at gøre en positiv forskel i
alt vi foretager os – fra produktdesign og udvikling til miljøsamarbejde og miljømæssige
kampagner.

BRUG FARVER
Ved at benytte farver kan du få
din virksomhed til at skille sig ud.
Dine idéer ser mere strålende ud,
dine præsentationer gør større
indtryk, og din korrespondance får
et professionelt udseende. Disse
modeller er ganske enkelt smarte
investeringer for dig og
din virksomhed.

Topmodellen – MFC-9330CDW
Vores farvemodeller giver dig mulighed for at spare tid og opnå fantastiske resultater med en bred vifte af
avancerede print-, kopi-, fax- og scannefunktioner*.

PRODUKTIVE
Printhastigheder op til 22
sider pr. minut i fuld farve
kombineret med en 9,3
cm touchscreen betyder,
at du hurtigt og nemt kan
få arbejdet gjort.

INTEGREREDE

NETVÆRK

Med en række
scannefunktioner, såsom
push-scanning, scan til
netværk (kun Windows®)
og scan til FTP, kan
informationer hurtigt deles.

Del funktionerne med
kollegaerne via det kablede
eller trådløse netværk.

PÅLIDELIGE

MOBILE

Alle modeller i serien leverer
høj, ensartet printkvalitet og
ydeevne.

Anvend iPrint&Scanapp’en, Apple AirPrint
eller Google Cloud Print™
for at printe direkte fra
din mobile enhed.

FLEKSIBLE

BESPARENDE

Den automatiske dokumentføder til 35 sider gør det let
at scanne, faxe og kopiere
flersidede dokumenter.

Skær ned på omkostningerne
ved at udskrive på begge
sider af papiret, når du printer
dokumenter og modtager fax.
Og ved at anvende de store
farvetonere kan du opnå endnu
lavere sidepriser.

WEB-TILSLUTNING
Print fra og scan til Box,
DropBox, Evernote®,
Facebook, Flickr®, Google
Drive™, Picasa™ & OneDrive®.

*Funktionerne afhænger af model. Se specifikationerne på bagsiden.

Vælg den model, som passer til dit behov

HL-3140CW

HL-3170CDW

STRÅLENDE FARVER I ET KOMPAKT DESIGN

IMPONÉR MED STRÅLENDE FARVER

• Høj printhastighed på op til 18 sider pr. minut i fuld farve

• Høj printhastighed på op til 22 sider pr. minut i fuld farve

• Del printeren med kollegaerne i det trådløse netværk

• Skær ned på udgifterne med dobbeltsidet print og booklet-funktion

• Ensartet HD-printkvalitet i op til 2.400 dpi
(2.400 × 600 dpi) opløsning

• Del printeren med kollegaerne i det kablede eller trådløse netværk

• Brugervenligt LCD-display med 1 linje

• Brugervenligt baggrundsbelyst LCD-display med 1 linje

• One-touch Wi-Fi-opsætning

• Spar på printudgifterne med store farvetonere til 2.200 sider4

• Ensartet HD-printkvalitet i op til 2.400 dpi (2.400 × 600 dpi) opløsning

• Spar på printudgifterne med store farvetonere til 2.200 sider4

Forbrugsstoffer og tilbehør
Udvalget af forbrugsstoffer passer til både mindre og større printbehov
på kontoret. Når du anvender de store farvetonere sammen med de
separate tromler, er du sikret ekstremt lave driftsomkostninger.
Medfølgende tonere – 1.000 sider4
Standard tonere – T
 N-241BK– 2.500 sider4/TN-241C/M/Y – 1.400 sider4
Store tonere – TN-245C/M/Y – 2.200 sider4
Tromle – DR-241CL – 15.000 A4-sider
Bælte – BU-220CL – ca. 50.000 sider
Wastetoner-beholder – WT-220CL – ca. 50.000 sider
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DCP-9015CDW
FLOTTE ALT-I-ÉN FARVEPRÆSTATIONER

PRINT

SCAN

KOPI

FAX

SCAN

KOPI

FAX

SCAN

KOPI

FAX

• Print, scan og kopi
• Høj printhastighed på op til 18 sider pr. minut
• Skær ned på udgifterne med dobbeltsidet print og booklet-funktion
• Del printeren med kollegaerne i det trådløse netværk
• Ensartet HD-printkvalitet i op til 2.400 dpi (2.400 × 600 dpi) opløsning
• Brugervenlig 9,3 cm farvetouchscreen
• Web Connect – Print fra og scan til Box, DropBox, Evernote®,
Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

DCP-9020CDW
FLOTTE ALT-I-ÉN FARVEPRÆSTATIONER

PRINT

• Print, scan og kopi
• Høj printhastighed på op til 18 sider pr. minut
• Skær ned på udgifterne med dobbeltsidet print og booklet-funktion
• Del printeren med kollegaerne i det kablede eller trådløse netværk
• Ensartet HD-printkvalitet i op til 2.400 dpi (2.400 × 600 dpi) opløsning
• Brugervenlig 9,3 cm farvetouchscreen
• Spar på printudgifterne med store farvetonere til 2.200 sider4
• Web Connect – Print fra og scan til Box, DropBox, Evernote®,
Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

MFC-9330CDW
PRODUKTIVE ALT-I-ÉN FARVEPRÆSTATIONER

PRINT

• Print, scan, fax og kopi
• Høj printhastighed på op til 22 sider pr. minut
• Skær ned på udgifterne med dobbeltsidet print og booklet-funktion
• Del printeren med kollegaerne i det kablede eller trådløse netværk
• Ensartet HD-printkvalitet i op til 2.400 dpi (2.400 × 600 dpi) opløsning
• Brugervenlig 9,3 cm farvetouchscreen
• Spar på printudgifterne med store farvetonere til 2.200 sider4
• Web Connect – Print fra og scan til Box, DropBox, Evernote®,
Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & OneDrive®

Cloud-tilslutning
Print fra og scan direkte til en række cloud-baserede
tjenester, uden du behøver at tænde pc’en. Du skal bare
logge ind via den smarte touchscreen, så du hurtigt
og nemt kan dele indhold med kollegaer og kunder via
populære cloud-baserede tjenester såsom Box, DropBox,
Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™
& OneDrive®. Del indholdet her og nu, så arbejdsgangen
og effektiviteten i virksomheden forbedres.

4

I overensstemmelse med ISO/IEC 19798

Print from &
Scan to Cloud

Mobile løsninger
Brothers nye lynhurtige LED-serie er kompatibel med flere
mobile løsninger, som giver dig en række nemme, hurtige
og effektive måder at fjernstyre print, scan og upload af
dokumenter via internettet.

Med AirPrint kan du printe trådløst direkte fra
din iPhone, iPod touch eller iPad uden at skulle
installere en printerdriver. Tilslut Apple-enheden
til printeren og udskriv f.eks. hjemmesider,
billetter, boardingkort, e-mails og en masse
andet, du har behov for at printe her og nu.

Brother iPrint&Scan er en gratis app, som du
kan printe hjemmesider, fotos (JPEG-filer) og
pdf-filer fra og scanne til din Apple iPhone,
iPad, iPod touch, Android eller Windows
Phone via det trådløse netværk.
iPrint&Scan

AR A NT

I

G

Google
Cloud Print™

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

Den er praktisk og nem at anvende – bare
download app’en, og den vil automatisk
søge efter understøttede printere i det lokale
trådløse netværk.

En anden tilgængelig teknologi er Google
Cloud Print™, som giver dig mulighed for at
tilslutte din printer til internettet. Du kan give
dig selv og enhver anden, du vælger, adgang
til din printer via de applikationer, du anvender
i dagligdagen. Google Cloud Print™ fungerer
på din mobil, tablet eller enhver anden webtilsluttet enhed, du ønsker at printe fra.

Vores målsætning hos Brother er altid at
være ”At Your Side” og give den bedste
kundesupport. Dette underbygger vi
ved at tilbyde gratis udvidet garanti.
3-års garanti med on-site SWAP-service
det første år (ombytning på stedet)
(Bemærk! Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at
maskinen bliver registeret under produktregistrering på vores
hjemmeside senest 60 dage fra købsdato.
Se www.brother.dk/garanti for yderligere information om vores
generelle garantibestemmelser).

iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Tekniske specifikationer
SPECIFIKATIONER

HL-3140CW

HL-3170CDW

DCP-9015CDW

DCP-9020CDW

MFC-9330CDW

Print

Print

Print, scan, kopi

Print, kopi, scan

Print, kopi, fax, scan

Op til 18 ppm (sider pr.
minut) s/h og farve

Op til 22 ppm (sider pr.
minut) s/h og farve

Op til 18 ppm (sider pr.
minut) s/h og farve

<--

Op til 22 ppm (sider pr.
minut) s/h og farve

-

Op til 7 ipm (images pr.
minut) s/h og farve

<--

<--

<--

2.400 dpi (2.400 × 600
dpi1)

<--

<--

<--

<--

Opvarmningstid

Mindre end 24 sekunder
fra dvale-indstilling

<--

<--

<--

<--

Første side

Mindre end 16 sekunder
s/h og farve fra klarindstilling

<--

<--

<--

<--

Printersprog

GDI (værtsbaseret)

PCL6, BR-Script3
(PostScript®3sprogemulering)

<--

<--

<--

Opløsning

-

-

Op til 1.200 × 2.400 dpi

<--

<--

Pull scan-funktioner

-

-

Scan til e-mail, OCR,
billede, fil og søgbar PDF²

<--

<--

Push scan-funktioner

-

-

Scan til netværksmappe
(kun Windows®) og FTP

<--

Scan til netværksmappe
(kun Windows®), FTP
og e-mailserver³

Modem

-

-

-

-

33,6 kbps Super G3

Internetfax (iFax)

-

-

-

-

Fax dokumenter over
internettet³

Hurtigopkald

-

-

-

-

200 modtagere

Hukommelse

-

-

-

-

Op til 500 sider (ITU-T
testark, standardopløsning, JBIG)

250 ark

<--

<--

<--

<--

Indgang til enkeltark

<--

<--

<--

<--

-

-

-

35 ark

<--

Lokaltilslutning

Hi-Speed USB 2.0

<--

<--

<--

<--

Trådløst netkort

IEEE 802.11 b/g/n

<--

<--

<--

<--

Kablet netværk

-

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

-

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

<--

1 -linjes LCD-display

1 -linjes LCD-display
med baggrundslys

9,3 cm farvetouchscreen

<--

<--

Funktioner
Print
Printhastighed (A4)
Dobbeltsidet printhastighed
(A4)
Opløsning

Scan

Fax

Papirhåndtering
Standard papirkassette
Manuel føder
Automatisk dokumentføder
(ADF)
Tilslutning

Andet
Display

¹ Vertikal
² Via medfølgende software
³ Downloades fra http://solutions.brother.com

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 05-2013

