Arbejd
mere
effektivt

Brother introducerer
den nye laserserie

Teknologi der
hjælper din
virksomhed
til fremgang
Hos Brother ønsker vi at
være din virksomheds bedste
teknologipartner. Og vi forstår,
at hvis en printløsning skal blive
en succes, så skal den tilbyde
fleksibilitet, stabilitet og god
økonomi – ud over kvalitetsprint.
Vores farvelaserserie er designet til at imødekomme kravene fra brugere med høje printbehov.
Den tilbyder høje print- og scannehastigheder
samt lave driftsomkostninger takket være særlige
XL-tonere. Dertil kommer øget sikkerhed, intelligente mobile tilslutningsmuligheder og papirkapacitet, der kan udvides. Her har du en printer,
der opfylder selv de højeste krav fra kontoret.
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En smartere måde
at arbejde på
Den hurtige farvelaserserie gør dig i stand
til at opnå forbedret effektivitet og produktivitet. Forbedret dokumentscanning og en
automatisk arkføder ( ADF ) på op til 80 ark
giver en hurtig og direkte mulighed for at
scanne til skyen eller dit netværk. Ved et
tryk på en knap kan du også personalisere
din touchscreen med tidsbesparende
genveje. Du får også ekstra store tonere,
der holder længere, hvilket betyder at du
bruger mindre tid på at udskifte toner.
Hvis din forretning vokser, kan din printer
vokse med, da papirskufferne kan udvides
og give dig ekstra papirkapacitet.

Reducér udgiften
på farveprint
Vi ved, at der er pres på printbudgettet,
når man driver forretning. Vores ekstra
store tonere gør dig i stand til at printe
helt op til 9.000 sider og til en meget
lav sidepris, både i s/h og farve.
TCO-omkostningen ( Total Cost of Ownership ) er også reduceret, da solide komponenter med længere levetid giver driftssikkerhed og stabilitet, du kan regne med.

Sikrer dét,
der er vigtigt
for din forretning
De avancerede sikkerhedsforanstaltninger
på den nye farvelaserserie sikrer, at der
altid er fuld kontrol over dine print og over
hvem, der kan læse dem. Du kan optimere
databeskyttelsen ved at begrænse adgangen til maskinerne ved hjælp af brugergodkendelse og en “Secure function lock”,
som gør dig i stand til at beskytte visse af
maskinens funktioner med et password.
Plus, NFC-læseren kan integreres med
sikkert pull-print, der giver brugerne mulighed for at igangsætte deres printjobs på
hvilken som helst enhed ved at swipe et
ID-kort eller taste en pinkode.
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Hurtigt og økonomisk
farveprint til virksomheder

HL-L8260CDW
BRUGERVENLIG TRÅDLØS
FARVELASERPRINTER

Vores farvelaserprintere tilbyder hurtigt
s/h- og farveprint til en lav sidepris og en
overkommelig TCO-udgift. Serien omfatter
vigtige ekstrafunktioner, som Wi-Fi- og
NFC-tilslutning, som vil lette arbejdet for
mobile medarbejdere uden at kompromittere sikkerheden.

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW

BRUGERVENLIG TRÅDLØS
FARVELASERPRINTER MED
INTUITIV BRUGERINTERFACE

PROFESSIONEL FARVELASERPRINTER, DER KAN VOKSE I TAKT
MED DIN VIRKSOMHED

Print

Print

Print

Printhastighed på op til 31 sider/min.
i s/h og farve

Printhastighed på op til 31 sider/min.
i s/h og farve

Printhastighed på op til 31 sider/min.
i s/h og farve

Dobbeltsidet print

Dobbeltsidet print

Dobbeltsidet print

Papirkapacitet på op til 300 ark

Papirkapacitet på op til 300 ark

Papirkapacitet på op til 300 ark

To-linjers LCD-display

6,8 cm touchscreen

6,8 cm touchscreen

USB, trådløst og Gigabit netkort

NFC-læser (  for mobilt print og kortautentificering  )

NFC-læser (  for mobilt print og kortautentificering  )

Mulighed for store tonere, op til 6.500 sider
i sort og op til 4.000 sider i farve*

USB, trådløst og Gigabit netkort

USB, trådløst og Gigabit netkort

Mulighed for op til tre ekstra papirskuffer
a 250 ark

Mulighed for store tonere, op til 9.000 sider i
sort og op til 6.500 sider i farve*

XL-tonere, op til 9.000 sider i sort og op til
9.000 sider i farve*

Leveres med tonere op til 3.000 sider
i sort og op til 1.800 sider i farve*

Mulighed for ekstra papirskuffer
– se specifikationer s. 10

Mulighed for ekstra papirskuffer
– se specifikationer s. 10

Leveres med tonere op til 3.000 sider i sort
og op til 1.800 sider i farve*

Leveres med tonere op til 6.500 sider
i sort og op til 6.500 sider i farve*

HL-L9310CDWT
SOM HL-L9310CDW

Mulighed for en ekstra papirskuffe
til enten 250 eller 500 ark
Leveres inkl. en ekstra 500-arks papirskuffe
*Ifølge ISO/IEC19798
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Kan imødekomme
kravene fra selv de mest
krævende virksomheder
Hvis du har behov for fleksibilitet,
driftssikkerhed og ikke mindst
god printøkonomi, så er alt-i-én
laserprinterserien ideel.

De leverer høj print- og scannehastighed til en lav pris, og dermed
hjælper de med at tage virksomhedens effektivitet til nye højder.

DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW

ALT-I-ÉN TRÅDLØS FARVELASERPRINTER TIL NEM UDSKRIVNING,
SCANNING OG DELING

ALT-I-ÉN TRÅDLØS FARVELASERPRINTER TIL NEM UDSKRIVNING,
SCANNING OG DELING

Farveprint, -scan og -kopi

Farveprint, -scan, -kopi og -fax

Printhastighed op til 31 sider/min.
i s/h og farve

Printhastighed op til 31 sider/min.
i s/h og farve

Dobbeltsidet print

Dobbeltsidet print, scan, fax og kopi

Scannehastighed op til 28 sider/min.

Scannehastighed op til 28 sider/min. (  56 ipm  )

Papirkapacitet på op til 300 ark

Papirkapacitet på op til 300 ark

50-arks automatisk arkføder (  ADF  )
9,3 cm touchscreen

50-arks automatisk arkføder (  ADF  )
med duplex-funktion

USB, trådløst og Gigabit netkort

9,3 cm touchscreen

Mulighed for store tonere, op til 6.500 sider
i sort og op til 4.000 sider i farve*

USB, trådløst og Gigabit netkort

Mulighed for op til tre ekstra papirskuffer
a 250 ark
Leveres med tonere op til 3.000 sider i sort
og op til 1.800 sider i farve*

Mulighed for store tonere, op til 6.500 sider
i sort og op til 4.000 sider i farve
Mulighed for op til tre ekstra papirskuffer
a 250 ark
Leveres med tonere op til 3.000 sider i sort
og op til 1.800 sider i farve*
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MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

ALT-I-ÉN FARVELASERPRINTER MED AVANCERET
PAPIRHÅNDTERING

ALT-I-ÉN FARVELASERPRINTER
MED STOR LCD-TOUCHSCREEN
OG SKÆRPET SIKKERHED

Farveprint, -scan, -kopi og fax

Farveprint, -scan, -kopi og fax

Printhastighed op til 31 sider/min.
i s/h og farve

Printhastighed op til 31 sider/min.
i s/h og farve

Dobbeltsidet print, scan, fax og kopi

Dobbeltsidet print, scan, fax og kopi

Scannehastighed op til 28 sider/min. (  56 ipm  )

Scannehastighed op til 50 sider/min. (  100 ipm  )

Papirkapacitet på op til 300 ark

Papirkapacitet på op til 300 ark

70-arks automatisk arkføder ( ADF  )
med duplex-funktion

80-arks automatisk arkføder (  ADF  )
med duplex-funktion

12,6 cm touchscreen

17,6 cm touchscreen

NFC-læser (  for mobilt print/scan og kortautentificering  )

NFC-læser (  for mobilt print/scan og kortautentificering  )

USB, trådløst og Gigabit netkort

USB, trådløst og Gigabit netkort

Mulighed for ekstra store tonere, op til 9.000
sider i sort og op til 6.500 sider i farve*

XL-tonere, op til 9.000 sider i sort
og op til 9.000 sider i farve*

Mulighed for ekstra papirskuffer
– se specifikationer s. 11

Mulighed for ekstra papirskuffer
– se specifikationer s. 11

Leveres med tonere op til 3.000 sider i sort
og op til 1.800 sider i farve*

Leveres med tonere op til 6.500 sider i sort
og op til 6.500 sider i farve*

TILBEHØR
LT-330CL

250-arks papirskuffe

LT-340CL

500-arks papirskuffe

TT-4000		

4 x 520-arks skuffesystem

MFC-L9570CDWT
SOM MFC-L9570CDW

( forudsætter brug af TC-4000 )
TC-4000		

Tilslutningsmodul

DR-421CL

Tromle

Mulighed for en ekstra papirskuffe
til enten 250 eller 500 ark

BU-330CL

Bælteenhed

Leveres inkl. en ekstra 500-arks papirskuffe

WT-320CL

Spildtonerbeholder

CH-1000

Holder til kortlæser
*Ifølge ISO/IEC19798
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Giver dig
kontrollen over
dit print tilbage
En ægte teknologisk printløsning tager skridtet
videre end hardware. Maksimér din printeffektivitet og minimér udgifterne ved at vælge en
Brother PrintSmart-løsning, der er skræddersyet til din virksomhed.

Overvåg
udgifterne
med PrintSmart
CostControl
Vi ved, at det er vigtigt at overvåge printudgifterne, og vi gør det nemt med PrintSmart
CostControl. Den giver dig fuldt overblik over,
hvem der printer hvad, og den giver dig mulighed for at forbedre budgetplanlægningen ved
at sætte printkvoter og drage fordel af bedre
rapportering over forbrug.

Opnå maksimal
printsikkerhed
med PrintSmart
SecurePro
Med PrintSmart SecurePro kan du let håndtere
dokumenter og enheder. Det gør dig i stand til
at printe data fra tilsluttede enheder for at få
en bedre forståelse af, hvordan ressourcerne
bruges på kontoret. Du kan også scanne dokumenter direkte til en e-mailadresse i stedet
for at bruge delte mapper – hvilket hjælper
dig til at sikre, at fortrolige dokumenter forbliver
fortrolige.
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Gør dine print
lige så unikke,
som du er
One-size printløsninger fungerer ikke altid optimalt. Vores MPS-løsning tilbyder dig en enklere
måde at håndtere dit print på – i en form og et
format, som passer dig perfekt. Den tilbyder forbedret kontrol, sikkerhed og effektivitet, og et
gennemgående bedre printflow.

Du behøver ikke bestille tonere
Vores MPS-løsning sikrer, at du aldrig løber
tør for toner. Vi tager os af bestilling og
levering, så du kan koncentrere dig om din
virksomhed.

Ingen bekymrende
ekstraregninger
Vi ved, at synlighed er nøgleordet, når det
gælder printbudgetter. Med vores intuitive
onlineportal kan du finde alle omkostningsdetaljer samt løbende rapportering om dit
forbrug. Så kan du altid få overblik over dit
samlede forbrug.
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HL-L9310CDWT

HL-L9310CDW

HL-L8360CDW

HL-L8260CDW

Printerspecifikationer

Generelt
Klasse 1 Laserprodukt (  IEC 60825-1-2007  )
To-linjers LCD-display
6,8 cm. farvetouchscreen
Sort toner – 3.000 sider ( TN421BK ) eller 6.500 sider ( TN423BK )
Farvetonere – 1.800 sider ( TN421C/M/Y ) eller 4.000 sider ( TN423C/M/Y )
Sort toner – 9.000 sider ( TN426BK ) eller farvetonere 6.500 sider ( TN426C/M/Y )
Sort- og farvetonere – 9.000 sider ( TN910BK/C/M/Y )
Print
Op til 31 sider/min. i s/h og farve / Op til 14 ipm dobbeltsidet i s/h og farve / Op til 2.400 x 600 dpi
Printersprog: PCL6, BR-Script3 (  Postscript®3™ Language Emulation  ), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Op til 3.000 siders månedligt anbefalet printvolumen
Op til 4.000 siders månedligt anbefalet printvolumen
Op til 6.000 siders månedligt anbefalet printvolumen
Tilslutning
USB / Gigabit kablet Ethernet (  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ) / Trådløst IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM
NFC for sikker autentificering og mobilt print
Mobilt
iPrint&Scan, AirPrint, Brother Print Service plugin for Android, Google Cloud Print 2.0 & Mopria
Papirhåndtering
Standard input papirskuffe – 250 ark / Fleksibel bakke – 50 ark
Mulighed for op til tre ekstra skuffer a 250 ark
Mulighed for op til to ekstra skuffer a 500 ark
Mulighed for op til en ekstra 250-arks og en ekstra 500-arks skuffe
Skuffesystem med 4 skuffer a 520 ark
Mulighed for en ekstra papirskuffe a 250 ark eller 500 ark
Outputbakke – Forside nedad: 150 ark, Forside opad (  ret igennem på bagsiden  ): 1 ark
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Working with you for a better environment
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MFC-L9570CDWT

MFC-L9570CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L8690CDW

DCP-L8410CDW

MFC-specifikationer

Generelt
Klasse 1 laserprodukt (  IEC 60825-1-2007  )
9,3 cm farvetouchscreen
12,6 cm farvetouchscreen
17,6 cm farvetouchscreen
Sort toner – 3.000 sider (TN421BK) eller 6.500 sider (TN423BK)
Farvetonere – 1.800 sider (TN421C/M/Y) eller 4.000 sider (TN423C/M/Y)
Sort toner – 9.000 sider (TN426BK) eller farvetonere 6.500 sider (TN426C/M/Y)
Sort- og farvetonere – 9.000 sider (TN910BK/C/M/Y)
Print
Op til 31 sider/min. i s/h og farve / Op til 14 ipm dobbeltsidet i s/h og farve / Op til 2.400 x 600 dpi
Printersprog: PCL6, BR-Script3 (  Postscript®3  ) Sprog Emulation, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Op til 3.000 siders månedligt anbefalet printvolumen
Op til 4.000 siders månedligt anbefalet printvolumen
Op til 6.000 siders månedligt anbefalet printvolumen
Scan
Op til 1.200 x 2400 dpi (  fra alt-i-én) 1.200 x 600 dpi (  fra ADF  ), 19.200 x 19.200 dpi (  Forbedret  )
Scan til USB, e-mail, billede, OCR & fil1
Scan til SharePoint®, Netværk (  kun Windows®  ), FTP, SFTP, E-mailserver2, cloud-services3, Brother Apps3
Scan direkte til Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote3
Kopi
Op til 31 kopier/min. i s/h og farve / Op til 1.200 x 600 dpi
Fax
33,6 kbps Super G3 / Fax dokumenter hvor som helst i verden over internettet2
Tilslutning
USB / Gigabit kablet Ethernet (  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ) / Trådløst IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM
NFC for sikker autentificering, mobilt print og genveje
Mobilt
iPrint&Scan, AirPrint, Brother Print Service plugin for Android, Google Cloud Print 2.0 & Mopria
Papirhåndtering
Standard input papirskuffe – 250 ark / Fleksibel bakke – 50 ark
Mulighed for op til tre ekstra skuffer a 250 ark
Mulighed for op til to ekstra skuffer a 500 ark
Mulighed for op til en ekstra 250-arks og en ekstra 500-arks skuffe
Skuffesystem med 4 skuffer a 520 ark
Mulighed for en ekstra papirskuffe a 250 ark eller 500 ark
Outputbakke – Forside nedad: 150 ark, Forside opad (  r et igennem på bagsiden  ): 1 ark

Forudsætter Brother Software
Valgfrie download er nødvendig for nogle modeller
3
Skal være tilsluttet internettet
1
2

AirPrint og AirPrint-logoet er registrerede varemærker hos Apple Inc.
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Klare farver, skarp, sort tekst
og ekstra god printøkonomi!

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31
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.

