For travle
multi-taskere
Som dig og
dine kolleger

PRINT

KOPI

www.brother.dk

SCAN

FAX

WIRELESS
TRÅDLØS

Det har aldrig
været lettere at
vælge printer til
din virksomhed
Få arbejdsgangen på kontoret til at køre som
smurt ved at vælge en farveprinter, der er designet
til at understøtte det daglige arbejde. Denne hurtige farveprinterserie kombinerer alle dit kontors
behov i én kosteffektiv maskine med en bred vifte
af funktioner, der dækker de forskellige behov,
som opstår i løbet af arbejdsdagen.
Hele farveprinterserien er udstyret med en stor
250-arks papirskuffe, så du kan printe i længere
tid uden at skulle lægge papir i. Du sparer tid og
penge ved at vælge store tonere, der kan printe
op til 3.000 sider* og giver maksimal produktivitet
samt lave sidepriser.
Bring dine dokumenter til live med knivskarpe
farveprint og hold strømforbruget nede. Du holder
også lydniveauet nede på bare 45dB – det er mere
stille end en almindelig samtale på kontoret.

*Ifølge ISO/IEC 19798.

Virkningsfuldt
farveprint
PRINT

KOPI

SCAN

FAX

WIRELESS
TRÅDLØS

Lydsvag alt-i-én LED-printer med fax samt høj printhastighed,
kablet og trådløst netkort og direkte print fra USB.

Printhastighed op til 24 sider/min.
Automatisk dobbeltsidet print
250-arks papirskuffe
9,3 cm farvetouchscreen
Kablet netkort
Trådløst netkort
512 MB hukommelse
50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )
Print fra eller scan til USB
Toner op til 1.000 sider* medfølger

MFC-L3750CDW

Lydsvag alt-i-én LED-printer
med kablet og trådløst netkort,
50-arks ADF og 9,3 cm farvetouchscreen.

NETVÆRKS NETVÆRKS
USB
KABEL
KABEL
KOPI

KOPI

TRÅDLØS

TRÅDLØS

Printhastighed op til 18 sider/min.
Automatisk dobbeltsidet print
250-arks papirskuffe
9,3 cm farvetouchscreen
Kablet netkort
Trådløst netkort
512 MB hukommelse
50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )
Toner op til 1.000* sider medfølger

DCP-L3550CDW
*Ifølge ISO/IEC 19798.

US

Lydsvag printer med trådløst netkort.

NETVÆRKS
KABEL
KOPI
TRÅDLØS

USB

NETVÆRKS
KABEL
KOPI
TRÅDLØS

Hurtig og lydsvag LED-printer
med farvetouchscreen og NFC
til mobilt print.

USB

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI
TRÅDLØS

NETVÆRKS
KABEL
TRÅDLØS

Printhastighed op til 18 sider/min.

Printhastighed op til 24 sider/min.

250-arks papirskuffe

250-arks papirskuffe

256 MB hukommelse

256 MB hukommelse

Trådløst netkort

Automatisk dobbeltsidet print

1-linjes LCD-display

Kablet netkort

Toner op til 1.000* sider medfølger

Trådløst netkort
6,8 cm farvetouchscreen
Near Field Communication ( NFC )
Toner op til 1.000* sider medfølger

HL-L3210CW

HL-L3270CDW

USB

Du tager dig af din
virksomhed...
…mens vi tager os af dine print

Du skal ikke stå og mangle en printer, når du har allermest brug
for den. Vi garanterer, at det ikke sker med Brothers MPS-løsning.
Det er slut med at løbe tør for toner, for vi bestiller og leverer dine
forbrugsstoffer, netop som du skal bruge dem, hvilket reducerer
nedetid og maksimerer produktiviteten. Du kan også være i fuld
kontrol over dine print ved at tracke forbruget, mens du holder øje
med de print-relaterede udgifter.
Vi ved, at når man driver forretning, så gælder hvert sekund.
Med vores MPS-løsning vil din maskine selv fortælle os, når den har
brug for service, og vi kan reagere hurtigt og reducere nedetiden.
Din tid er værdifuld, så brug den med omtanke. Lad dit printarbejde
passe sig selv med Brother “at your side”.

Du behøver ikke bestille toner
Du løber aldrig tør for toner igen, for med vores MPS-løsning tager
vi os af bestilling og levering af tonere, så du kan fokusere på din
virksomhed

Ingen ventetid på reparationer
“At your side” betyder, at du ikke behøver at have besvær med
lange perioder med nedetid. Vi reagerer hurtigt på ethvert problem
og leverer professionel support, så besværet for din virksomhed
bliver holdt på et minimum.

Forudsigelige driftsomkostninger
Vi ved, at synlighed er nøgleordet, når det kommer til budgettet for
print. Med vores intuitive webportal kan du få en detaljeret oversigt
over alle dine udgifter samt rapporter over den måde, du bruger
dine penge på. Så har du altid overblik over dit forbrug.s.

Fuld af professionelle
funktioner

Toner-sampak

Det perfekte
match til din
Brother-printer
Du har altid en ny toner ved hånden, når du vælger
Brothers toner sampak. Spar penge ved at købe alle
fire farvetonere samlet i én økonomisk sampak, det
er både praktisk og kosteffektivt.
Ved at bruge originale forbrugsstoffer fra Brother er
du sikker på at få det bedste match til din Brotherprinter, og der er garanti for at få kvalitetsprint,
hver gang.

www.brother.dk/supplies/originalsupplies
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Brother originale forbrugsstoffer
Gå ikke på kompromis, når det gælder tonere.
TN243CMYK
Cyan, magenta, gul & sort print op til 1.000 sider*

Y

BK

*Ifølge ISO/IEC 19798.

Brother originale
forbrugsstoffer
garanterer kvalitet
og ro i sindet

TN243BK
Sort toner
OP TIL 1.000 SIDER*

TN243/C/M/Y
Cyan, magenta,
gul toner
OP TIL 1.000 SIDER*

TN247BK
Sort toner
OP TIL 3.000 SIDER*

TN247/C/M/Y
Cyan, magenta,
gul toner
OP TIL 2.300 SIDER*

DR243BK/C/M/Y
Tromleenhed
OP TIL 18.000 SIDER*

*Ifølge ISO/IEC 19798.

Sammen kan vi skabe
et bedre miljø
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 intet ryger på lossepladsen, og at alle dele
vil blive genanvendt.
Til gengæld donerer Brother midler til den
regnskovsbevarende organisation Cool Earth.
Med vores støtte har organisationen reddet
mere end 2,8 hektar regnskov i Peru og Papua Ny
Guinea, beskyttet naturens artsrigdom i området
samt givet de lokale samfund ressourcer til at beskytte deres hjem. Lad os fortsætte med at minimere vores påvirkning af miljøet.

Læs mere: www.brother.dk/miljoe




6,8 cm farvetouchscreen













Op til 24 sider/min. i s/h og farve



PCL®6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Anbefalet månedligt printvolume op til 1.500 sider



















Hi-Speed USB 2.0
Ethernet ( 10Base-T/100Base-TX )
Trådløs IEEE 802. 11b/g/n & Wi-Fi Direct™
NFC ( Near Field Communication ) for mobilt print /scan
Mobilt print – iPrint&Scan, Brother print Service
Plugin, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria

Papirhåndtering4

















Papir-output – Forside nedad: 150 ark,
Forside opad ( ret igennem fra bagsiden ): 1 ark












Scan direkte til Box, Dropbox, Evernote™,
Google Drive™ og OneNote³

Op til 1.200 x 2.400 dpi opløsning fra glasplade
Op til 600 x 600 dpi opløsning fra ADF

Kopi
Op til 18 kopier/min. i s/h og farve







Op til 24 kopier/min. i s/h og farve
Op til 600 x 600 dpi

Fax




33,6 kbps Super G3
Dobbeltsidet faxmodtagelse

Tilslutning














Stor toner op til 3.000 sider BK/2.300 sider C/M/Y¹

Wastetoner – ca. 50.000 sider ( 5 sider pr. job )

Op til 27 ipm i s/h og 21 ipm i farve

Scan til e-mail, billede, OCR, FTP, netværksfolder
( kun Windows ) fil og SharePoint²

Medfølgende toner op til 1.000 sider BK, C, M, Y¹

Bælteenhed – ca. 50.000 sider ( 2 sider pr. job )

Anbefalet månedligt printvolume op til 1.500 sider



Papirvægt – manuel fødning – 60 til 163 g/m²

Tromle – ca. 18.000 sider ( 1 side pr. job )

PCL®6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0



Papirvægt – papirskuffe – 60 til 163 g/m²

Standardtoner op til 1.000 sider BK, C, M, Y¹

Op til 2.400 dpi ( 600 x 2.400 )





Forbrugsstoffer








Op til 8 sider/min. dobbeltsidet i s/h og farve





250-arks papirskuffe
Enkeltarksføder – manuel

Op til 24 sider/min. i s/h og farve

Scan

Tilslutning



Hukommelse – 512 MB

Op til 6 sider/min. dobbeltsidet i s/h og farve



Op til 8 sider/min. dobbeltsidet i s/h og farve
Op til 2.400 dpi ( 600 x 2.400 )

9,3 cm farvetouchscreen

Op til 18 sider/min. i s/h og farve



Op til 18 sider/min. i s/h og farve



Generelt

Print

Hukommelse – 256 MB

Print





MFC-L3750CDW

1 linjes LCD-display med 16 tegn




Display

DCP-L3550CDW

HL-L3270CDW

HL-L3210CW

Specifikationer og funktioner

Hi-Speed USB 2.0
USB Host ( Front )
Ethernet ( 10Base-T/100Base-TX )
Trådløs IEEE 802. 11b/g/n & Wi-Fi Direct™
Mobilt print – iPrint&Scan, Brother print Service Plugin,
AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria

Papirhåndtering4
250-arks papirskuffe













Papir-output – Forside nedad: 150 ark,
Forside opad ( ret igennem fra bagsiden ): 1 ark





Papirvægt: Papirskuffe, enkeltarksføder og
fleksibel bakke – 60 til 163 g/m²





Papirvægt: ADF – 64 til 105 g/m²

Enkeltarksføder – manuel
50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )
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Forbrugsstoffer

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

Ifølge ISO/IEC 19798.
Tilgængeligt via medfølgende software.
Forudsætter tilslutning til internettet.
4
Beregnet med papir på 80 g/m² i et tempereret og tørt miljø.
1
2
3















Medfølgende toner op til 1.000 sider BK, C, M, Y¹
Standardtoner op til 1.000 sider BK, C, M, Y¹
Stor toner op til 3.000 sider BK/2.300 sider C/M/Y¹
Tromle – ca. 18.000 sider ( 1 side pr. job )
Bælteenhed – ca. 50.000 sider ( 2 sider pr. job )
Wastetoner – ca. 50.000 sider ( 5 sider pr. job )

Designet
med henblik
på effektiviteten

Forhandler:

www.brother.dk

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31 · Fax: +45 43 31 31 43
www.brother.dk · info@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.

