
Muligheder, du ikke forventer

DET ER IKKE BLOT EN NY 
S/H-LASERPRINTER

DET ER EN MULIGHED 
FOR ØGET INDTJENING
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Brother Introduktion



5

Den nye Brother-serie tilbyder alt det, 
du forventer af en professionel printer. 
Heriblandt udskrifter i høj kvalitet, print- 
og scannehastigheder på op til 50 sider 
pr. minut, stor driftssikkerhed og lave 
driftsomkostninger. 

Serien tilbyder også noget helt uventet for 
sin klasse: den passer ind stort set alle 
steder, og så er den hurtig. 

Serien er designet, så den kan tilpasses 
en hvilken som helst arbejdsgruppe og 
integreres med enhver form for netværk via 
open interface softwaren. 
Med printere der på den måde kan 
tilpasses virksomhedens behov, er 
mulighederne uendelige.

Brother introducerer en ny professionel serie af  
s/h-laserprintere – udviklet til at give virksomheder 
endnu flere muligheder.

Det er muligheden 
for en mere produktiv 
virksomhed
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Brother Hvorfor Brother?
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Designet til at præstere  
i alle afdelinger

Den nye 6000-serie indeholder løsninger, der 
fungerer på alle niveauer af din virksomhed. 

Mere kontrol til IT-afdelingen  

Med Brother Solutions Interface (BSI), kan 
den nye serie integreres uden problemer. 
Det giver mulighed for skræddersyede og 
serverstyrede softwareløsninger, som nemt 
kan implementeres og anvendes på tværs af 
en række enheder. Det giver også mulighed 
for tilpasning af enhedens brugerinterface, 
så der opnås fuld kontrol over print, scan og 
andre funktioner.   

Bedre økonomi til økonomiafdelingen  

Avanceret printerteknologi behøver ikke at 
koste en formue.
Near Field Communication (NFC) giver dig 
større dokumentsikkerhed og forbedrer 
brugergodkendelse til pullprint uden dyre 
kortlæsere. Med de specielle ekstra store 
tonere får man endvidere lavere sidepris.

Øget effektivitet til den administrerende 
direktør

Med en A4 print- og scannehastighed på 
op til 50 sider pr. minut er det slut med at 
skulle vente på sine print. Den store 12,3 
cm touchscreen (DCP- og MFC-modellerne) 
og den intuitive brugerflade gør det både 
hurtigere og nemmere at betjene maskinen. 
De brugertilpassede modulenheder med 
ekstra papirskuffer til øget inputkapacitet, 
mailboxe til sortering og stabling og op til fire 
papirskuffer, så du ikke behøver at hente dine 
print og fylde papir i maskinen så ofte.
 
Fantastisk printkvalitet og driftssikkerhed 
til alle      

Du kan være sikker på, at 6000-serien leverer 
de bedste og mest skarpe sort/hvid print i sin 
klasse og samtidig kan blive ved at præstere 
– dag efter dag, måned efter måned, år efter 
år.   

Vi er af den overbevisning, at teknologi skal imødekomme 
virksomhedernes skiftende behov. For at det kan lade sig gøre, 
har vi lyttet til brugernes ønsker og udviklet nye produkter, der 
ikke kun imødekommer, men også overgår deres behov. 
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•  Brugervenlig 23,3 cm touchscreen for 
nemmere betjening

• Indbygget Gigabit netkort for en hurtig  
forbindelse 

• Mindre ventetid med høj printhastighed på 
op til 50 sider pr. minut

• Imponerende printvolumen på op til 10.000 
sider om måneden, så den kan holde trit 
med selv den mest travle afdeling

• Alsidig papir-input som lever op til selv 
de største krav med 520-arks standard 
papirskuffe & input-sensor samt 
mulighed for yderligere 520 x 2 / 250 x 3 / 
skuffesystem med 520 x 4 

• Installer den valgfri mailbox og få fire 
ekstra papir-output bakker for hurtig og 
nem papirhåndtering (ekstra tilbehør)

• Avancerede papir-output muligheder inkl. 
250 standard output-bakke, output sensor 
og valgfri mailbox

• Avanceret scanner med op til 80-arks ADF, 
som med lethed kan håndtere op til 50 
sider i minuttet og op til 100 ipm billeder i 
minuttet dobbeltsidet (duplex)

• Stor hukommelse på op til 1 GB til 
håndtering af mange dokumenter fra 
forskellige brugere, så man minimerer 
forstyrrelser i arbejdsgangen

• Medfølgende tonere indeholder op til 
12.000 sider. Efterfølgende mulighed for 
ekstra store tonere op til 20.000 sider*

* I overensstemmelse med ISO/IEC 19752

Brother Oversigt over funktioner

Bygget til at håndtere 
ethvert behov 
Der er mange fordele ved Brothers s/h 6000-serie.
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Brother Kundefordele

Hos Brother mener vi, at kundernes 
forretning er vores forretning. Vi er fast 
besluttede på at skabe løsninger, der 
hjælper alle typer virksomheder med at nå 
deres mål.   

Derfor kan det gøre en stor forskel at vælge 
os som din printpartner. 

Tænk stort 
med Brother 
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Fire måder den nye Brother s/h 6000-serie kan 
hjælpe din virksomhed på

1 Større pålidelighed 

Brothers s/h 6000-serie er bygget til at yde. 
Med en printvolumen på op til 150.000 print 
om måneden (og en anbefalet printvolumen 
på op til 10.000 om måneden) opfylder den 
nye serie kravene fra arbejdsgrupper med 
store printvolumener. Maskinerne er blevet 
konstruerede i en robust kvalitet, der er 
endnu mere modstandsdygtig og slidstærk.    

3 Øget arbejdsflow 

En af forbedringerne er en 80-arks automatisk 
dokumentføder, som gør det muligt at scanne 
dobbeltsidede dokumenter direkte ind i et 
dokumenthåndteringssystem. Derudover 
har serien et mere intuitivt og brugervenligt 
interface samt forbedret understøttelse af 
forskellige medier og populære cloud-baseret 
tjenester som Microsoft SharePoint. Præcis 
det, som travle virksomheder har ventet på. 

4 Større sikkerhed 

Virksomheder i dag kræver et meget højt 
sikkerhedsniveau. Brother imødekommer 
dette krav med Active Directory-integrering, 
SFL 3.0 og Internet Protocol Security (IPsec).   
Derudover har serien også Print Archive, 
Secure Reset og Certificate Management og 
Near Field Communication (NFC)-funktion for 
sikker adgang og godkendelse af brugere.  

2 Højere produktivitet 

Første side udskrives på mindre end 7,5 
sekunder og efterfølges af en imponerende 
høj printhastighed på op til 50 sider i minuttet. 
Men serien er ikke kun hurtig, den arbejder 
også hårdt. Input-kapaciteten er op til 2.650 
ark og output-kapaciteten 1.050 ark ved brug 
af mailbox med stak- og sortérfunktion.
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Brother Kundefordele

Fleksibel hardware og 
let tilpasselig software 

Praktisk papirhåndtering

For at afhjælpe brugernes behov for 
dokumenthåndtering, har serien et udvalg 
af konfigurationsmuligheder, som forbedrer 
papir-input og -output. For eksempel:

Papir-input:

•  Op til 2.650 ark med ekstra papirskuffe

Papir-Output

• Mailboxen giver brugere tidsbesparende   
 stak- og sortérfunktioner. For eksempel   
 kan fag tildeles enkelte grupper

Nemme at integrere

Serien er designet til at passe ind i alle 
størrelser netværk og på alle størrelser 
kontorer. Det betyder, at modellerne let og 
enkelt kan integreres, ligesom de opfylder 
kravene fra flere af vores brugere om:

•  Åben BSI-interface, som giver flest 
muligheder for softwaretilpasning

•  Ultimative tilslutningsmuligheder takket 
være cloud-tilslutning og Brother Solutions 
Interface 
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Lave driftsomkostninger 

Vi har ikke kun udstyret den nye 6000-serie 
med funktioner, der imponerer. Vi har også 
sørget for, at de samlede driftsomkostninger 
giver endnu større fordele i forhold til 
konkurrenterne. 

Brothers ekstra store tonere kan udskrive 
op til 20.000 sider, før de skal udskiftes, så 
driftsomkostningerne holdes nede. 

At your side

Uanset om det drejer sig om vores innovative 
printerdesign eller vores højt kvalificerede 
tekniske support og eftersalgsservice, er vi 
altid ved din side. 

Du får 3-års garanti med on-site SWAP-
service i alle 3 år, og hvis noget skulle gå galt, 
så er vores support klar til at hjælpe dig, så 
du hurtigt kan komme videre med dit arbejde.
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Komplet printeradministration med 
PrintSmart Cost Control

PrintSmart Cost Control giver fuldstændig 
overblik over virksomhedens printforbrug 
og udskrivningsadfærd. Det enkle 
brugerinterface og rapporteringsværktøj giver 
kontrol over printudgifterne og optimerer 
effektiviteten.

Total printsikkerhed med PrintSmart 
Secure Pro

PrintSmart Secure Pro bygger på 
funktionaliteten i PrintSmart Cost Control og 
gør det muligt for it-personale at forbedre 
printsikkerheden gennem pullprint og sikker 
udskrift-funktion. Mobilt print og forbedret 
scannekapacitet øger samtidig værdien for 
alle SMB-kunder.

Enkelt mobilt print med PrintSmart Mobile

PrintSmart Mobile er en cloud-baseret 
printløsning, som giver let printadgang til 
medarbejdere og gæster. Den er ideel til alle 

virksomheder med mobile medarbejdere eller 
virksomheder med en BYOD (medbring din 
egen enhed) -politik, fordi brugere kan printe 
fra alle mobile enheder – hurtigt, nemt og 
sikkert.

Køb & Klik-løsning / MPS-løsning 

Køb & Klik MPS er en enkel måde at hjælpe 
kunderne med at øge produktiviteten og 
strømline deres budget. Denne service giver 
ro i sindet og er baseret på købt hardware 
og forbrugsstoffer, som betales pr. klik. 
En fornuftig måde at forbedre likviditeten, 
samtidig med at der skrues ned for de 
samlede printomkostninger.

Professional Business Services

For at sikre en kontinuerlig optimering af en 
printerflåde tilbyder vi en række løsninger, der 
dækker over alle stadier af købsprocessen 
- evaluering, overgang og optimering - som 
sikrer, at dine kunders behov bliver mødt. 

Professional Business Solutions

Brother Oversigt over printløsninger

Fleksible printløsninger 
fra Brother

Vores printløsninger er udviklet til at gøre arbejdsdagen lettere. 
Ved at tilbyde vores printløsninger, kan du hjælpe dine kunder til 
at maksimere effektiviteten og minimere udgifterne. 



15



16

Brother 6000-serien i korte træk

Print, scan og kopiér mere effektivt med 
hurtig udskrift og et stort brugervenligt  
12,3 cm touchscreen display.

• Print, scan og kopi
• Printer op til 46 sider pr. minut
• Scanner op til 50 sider pr. minut
 (i duplex 100 sider/50 ark pr. minut)
• 520-arks papir-input
• 250-arks papir-output
• 80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
• 12,3 cm touchscreen 
• NFC (til mobilt print & kortgodkendelse)
• USB, trådløst netværk & Gigabit kablet 

netkort 
• Toner op til 12.000 sider 
 (Toner til 8.000 sider medfølger)*
• 2 x ekstra papirskuffer /skuffesystem 

(ekstra tilbehør)

DCP-L6600DW

Multifunktionsmaskine til effektivt print, 
scan, kopi og fax. Kan opgraderes med 
ekstra papirskuffer til større arbejdsgrupper.

• Print, scan, kopi, fax
• Printer op til 46 sider pr. minut
• Scanner op til 50 sider pr. minut
 (i duplex 100 sider/50 ark pr. minut)
• 520-arks papir-input
• 250-arks papir-output
• 80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
• 12,3 cm touchscreen 
• NFC (til mobilt print & kortgodkendelse)
• USB, trådløst netværk & Gigabit kablet 

netkort 
• Toner op til 12.000 sider 
 (Toner til 8.000 sider medfølger)*
• 2 x ekstra papirskuffer / skuffesystem 

(ekstra tilbehør)

MFC-L6800DWT - ekstra skuffe medfølger

MFC-L6800DW

Med print- og scannehastigheder på op til 
50 sider pr. minut, kopi- og faxfunktion og 
mulighed for ekstra papirskuffe er MFC-
L6900DW et vigtigt medlem af det travle 
kontor. 

•  Print, scan, kopi, fax
• Printer op til 50 sider pr. minut
• Scanner op til 50 sider pr. minut
 (i duplex 100 sider/50 ark pr. minut)
• 520-arks papir-input
• 250-arks papir-output
• 80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
• 12,3 cm touchscreen 
• NFC (til mobilt print & kortgodkendelse)
• USB, trådløst netværk & Gigabit kablet 

netkort 
• Toner op til 20.000 sider 
 (Toner til 12.000 sider medfølger)*
• 2 x ekstra papirskuffer / skuffesystem 

(ekstra tilbehør)

MFC-L6900DWT - ekstra skuffe medfølger

MFC-L6900DW

Med ni alsidige modeller at vælge imellem, der hver især tilbyder forskellige 
specifikationer, er s/h-print i høj kvalitet og store mængder nu tilgængeligt for 
alle typer virksomheder.

*Omtrentlig ydelse for patron, angives i overensstemmelse med ISO / IEC 19752

Brother 6000-serien
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Bygget til business og tilbyder 
imponerende resultater og avancerede 
muligheder for papirhåndtering

• Print
• Printer op til 46 sider pr. minut
• 520-arks papir-input
• 250-arks papir-output
• 4,5 cm touchscreen 
• NFC (til mobilt print & 

kortgodkendelse)
• USB, trådløst netværk & Gigabit 

kablet netkort 
• Toner op til 12.000 sider 
 (Toner til 8.000 sider medfølger)*
• 3 x 250-arks ekstra papirskuffer 

(ekstra tilbehør) / 2 x 520-arks ekstra 
papirskuffer (ekstra tilbehør) /

 skuffesystem med 4 skuffer (ekstra 
tilbehør)

• Mailbox med 4 fag (ekstra tilbehør)

MFC-L6300DWT - ekstra skuffe 
medfølger

HL-L6300DW

Høj printhastighed på op til 50 sider 
pr. minut gør denne model til en habil 
performer, som også kan håndtere 
ekstra papirskuffer og en mailbox med 4 
fag, hvis behovet opstår. 

• Print
• Printer op til 50 sider pr. minut
• 520-arks papir-input
• 250-arks papir-output
• 4,5 cm touchscreen 
• NFC (til mobilt print & 

kortgodkendelse)
• USB, trådløst netværk & Gigabit 

kablet netkort 
• Toner op til 20.000 sider 
 (Toner til 12.000 sider medfølger)*
• 3 x 250-arks ekstra papirskuffer 

(ekstra tilbehør) / 2 x 520-arks ekstra 
papirskuffer (ekstra tilbehør) /

 skuffesystem (ekstra tilbehør)
• Mailbox med 4 fag (ekstra tilbehør)

MFC-L6400DWT - ekstra skuffe 
medfølger

HL-L6400DW

Brother 6000-serien

• 250-arks ekstra papirskuffe 
• 3 x 250-arks ekstra papirskuffer til  
 printere
• 2 x 250-arks ekstra papirskuffer til  
 DCP/MFC 

• 4 x 520-arks skuffesystem med   
 stabiliseringsenhed 

•  520-arks ekstra papirskuffe 
• 2 x 520-arks ekstra papirskuffer 

LT-5505

TT-4000

LT-6505

MX-4000

• Mailbox med 4 fag
• 100 ark x 4 fag, alternativt
 400 ark x 2 fag
• Mailbox til printere 

Muligt tilbehør til 6000-serien

*Omtrentlig ydelse for patron, angives i overensstemmelse med ISO / IEC 19752
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Brother Earth

På vores Brother Earth-website finder du 
informationer om vores nyeste grønne 
produkter og globale miljøprojekter, og 
hvordan du kan støtte. Uanset om du vil vide 
noget om, hvordan vi sænker støjniveauet i 
vores symaskiner, hjælper lokalbefolkningen 
med at rense floder i Filippinerne eller nogle 
af de andre tusindvis af miljøtiltag, vi er 
involveret i, kan du få mere at vide på  
www.brotherearth.com.

Brother miljøaktiviteter

Siden 2009 har Brother International Europe 
opbygget et stærkt partnerskab med Cool 
Earth med henblik på at støtte projekter 
vedrørende biodiversitet i Amazonas 
regnskov i Peru. Cool Earth samarbejder 

med de lokale samfund, som oplever 
skovrydningen på tætteste hold, ved direkte 
at støtte dem finansielt, hvilket binder de 
forskellige samfund sammen til et skjold, som 
beskytter millioner hektar regnskov.

Brothers Eco-Rewards initiativ opfordrer 
kunder i Europa til at benytte det gratis 
returnerings- og genanvendelsesskema, 
som sikrer at Brothers blæk, toner og tromler 
bliver genanvendt på en ansvarlig måde. Til 
gengæld sponsorerer Brother beskyttelsen af 
træer i den Peruvianske regnskov.  

På den måde kan vi genanvende materialer, 
som en del af vores forpligtelse over for 
miljøet og samtidig opfordre andre til at 
overveje deres egen påvirkning på miljøet.

Vi arbejder for 
et bedre miljø

Brother Brother og miljøet

Vi arbejder sammen med dig for et bedre miljø
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“Vores skov er ikke 
til salg. Vi er nødt til 
at fortsætte med at 
beskytte det, som vores 
forfædre har efterladt os. 
Vi er her for at beskytte 
skoven for vores børns 
skyld og for deres børns 
skyld.”

Julián Quispe Carbólico, 
Tinkareni Village, Peru
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Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. 
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærke.


