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Ammattikäyttöön suunnattuja laitteita 
monipuolisin liitännöin ja pienin  
käyttökustannuksin.
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Tulostimia 
kotitoimistoihin



Hyvät yhteydet



Yhä useammat työskentelevät 
etänä kotoa käsin. Silloin tarvitaan 
luotettava, pienikokoinen ja tyylikäs 
tulostin. Monitoimilaitteemme tarjoavat 
runsaasti toimintoja, monipuoliset 
liitäntämahdollisuudet ja erinomaista 
tulostuslaatua, joten työt sujuvat  
helposti myös etänä.

Laitteiden ammattikäyttöön suunnattu varustelu mahdollistaa 
monenlaisten asiakirjojen tulostamisen ja skannaamisen.  
Käyttämällä suuria värikasetteja säästät huomattavasti 
tulostuskustannuksiasi. 

Mallistomme sisältää kolme monitoimilaitetta, jotka tarjoavat 
monia erilaisia etuja sujuvaan etätyöskentelyyn. Yksi laitteista 
on viimeisin lisäys kuuluu Brotherin All in Box -konseptiin,  
joka helpottaa työskentelyä ja alentaa kustannuksia sisältäen 
kaiken tarvittavan 3 vuoden tulostukseen*.

Erinomaista tulostuslaatua  
kotiin 

* ISO/IEC 24711.



• Kiinteä ja langaton verkkoyhteys
• NFC ( Near Field Communication )
• Mobiiliyhteensopiva – lataa Brother Mobile Connect 

-sovellus
• 6,8 cm LCD-kosketusnäyttö
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• Tulostustarkkuus 1200 × 4800 dpi*
• Tulostaa 20 mustavalko- ja 19 värikuvaa minuutissa**
• 20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS )
• 400 arkin paperikapasiteetti
• Vakiovärikasetit:  

Musta ( LC426BK ) - 3000 sivua*** 
Syaani/magenta/keltainen ( LC426CMY ) - 1500 sivua***

• 3 vuoden takuu, kun rekisteröit laitteesi.  
Lue lisää: brother.fi/takuu

MFC-J4540DW2
TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

MFC-J4340DW1
TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

*Pysty ja vaaka. 
**ISO/IEC 24734.  
***ISO/IEC 24711.

*Pysty ja vaaka. 
**ISO/IEC 24734.  
***ISO/IEC 24711.

• Langaton verkkoyhteys
• Mobiiliyhteensopiva – lataa Brother Mobile Connect 

-sovellus
• 4,5 cm LCD-näyttö
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• Tulostustarkkuus 1200 × 4800 dpi*
• Tulostaa 20 mustavalko- ja 19 värikuvaa minuutissa**
• 20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS )
• 150 arkin paperikasetti
• Vakiovärikasetit:  

Musta ( LC426BK ) - 3000 sivua*** 
Syaani/magenta/keltainen ( LC426CMY ) - 1500 sivua***

• 3 vuoden takuu, kun rekisteröit laitteesi.  
Lue lisää: brother.fi/takuu

MFC-J4340DW toimitetaan LC426-sarjan mustekaseteilla. Kun asennat 
värikasettisi ensimmäistä kertaa, laitteesi käyttää tietyn määrän mustetta 
väriputkien täyttämiseen korkealaatuisten tulosteiden takaamiseksi. 
Tämä tapahtuu vain kerran. Mustekasetteihisi jää väriainetta jäljelle 
vähintään 2250 mustavalkosivun (BK) ja 975 värisivun (CMY) 
tulostamiseen.***

MFC-J4540DW toimitetaan LC426-sarjan mustekaseteilla. Kun asennat 
värikasettisi ensimmäistä kertaa, laitteesi käyttää tietyn määrän mustetta 
väriputkien täyttämiseen korkealaatuisten tulosteiden takaamiseksi. 
Tämä tapahtuu vain kerran. Mustekasetteihisi jää väriainetta jäljelle 
vähintään 2250 mustavalkosivun (BK) ja 975 värisivun (CMY) 
tulostamiseen.***

3
VUODEN
TAKUU

3
VUODEN
TAKUU



2 LIPPULAIVA-
MALLI

TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

XL

MFC-J4540DWXL

*Pysty ja vaaka. 
**ISO/IEC 24734.  
***ISO/IEC 24711.

• Kiinteä ja langaton verkkoyhteys
• NFC ( Near Field Communication )
• Mobiiliyhteensopiva – lataa Brother Mobile Connect 

-sovellus
• 6,8 cm LCD-kosketusnäyttö
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• Tulostustarkkuus 1200 × 4800 dpi*
• Tulostaa 20 mustavalko- ja 19 värikuvaa minuutissa**
• 20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS )
• 400 arkin paperikapasiteetti
• Mustekasetit kolmen vuoden tulostukseen: 

Musta ( LC426XLBK ), 6000 sivua*** 
Syaani/magenta/keltainen ( LC426XLCMY ), 5000 sivua***

• 3 vuoden takuu, kun rekisteröit laitteesi.  
Lue lisää: brother.fi/takuu

XL

MFC-J4540DWXL toimitetaan LC426XL-sarjan mustekaseteilla. Kun 
asennat värikasettisi ensimmäistä kertaa, laitteesi käyttää tietyn 
määrän mustetta väriputkien täyttämiseen korkealaatuisten tulosteiden 
takaamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Mustekasetteihisi jää väriainetta 
jäljelle vähintään 5100 mustavalkosivun (BK) ja 3750 värisivun (CMY) 
tulostamiseen.***

3
VUODEN
TAKUU



Uudistimme värikasettimme, jotta niihin mahtuu enemmän 
mustetta. Värikaseteissa on sisäinen mustesäiliö, jolla voit tulostaa 
aiempaa useampia sivuja. Siitä huolimatta mustekasetit ovat 
edelleen pienikokoisia. Sivulaskurin ansiosta voit tarkistaa jäljellä 
olevan musteen määrän helposti LCD-näytöltä ja varmistaa, ettei 
tulostus keskeydy.

Tämän helppokäyttöisempiä laitteita saa hakea. Asetukset on 
helppo määrittää ja laitteet ovat nopeasti valmiita päivittäiseen 
käyttöön. Monitoimilaitteet käsittelevät monisivuiset asiakirjasi 
vaivatta, joten sinä voit keskittyä muihin töihisi kaikessa rauhassa.  
Voit tulostaa asiakirjasi kaksipuolisina luontoa ja paperia säästäen. 
Automaattinen dokumentinsyöttölaite sujuvoittaa monisivuisten 
asiakirjojen skannauksen.

Vaikka työt olisivatkin siirtyneet kotiin, ei se tarkoita sitä, että sinun 
pitäisi tinkiä tulostuslaadusta. Näiltä laitteilta on lupa odottaa 
erinomaista tulostuslaatua helposti ja nopeasti.

Monitoimilaitteet tekevät paljon muutakin kuin vain tulostavat.  
Monipuoliset skannaustoiminnot helpottavat etätyön sujuvuutta. 
Työnkulku helpottuu, kun voit skannata mustavalkoiset tai värilliset 
asiakirjasi nopeasti ja tallentaa moniin eri kohteisiin.

Viimeisintä mustekasettitekniikkaa

Joustava ja helppokäyttöinen

Ammattimaista tulostuslaatua 

Skannaustekniikka 

Mitä All in Box tarkoittaa?
All in Box on yksinkertainen mutta tehokas paketti, joka 
säästää sekä aikaasi että tulostuskustannuksiasi. Sen 
tarkoitus turvata jatkuva tulostus ja vähentää laitteesi 
ylläpitoon kuluvaa aikaa. 

• Monipuolinen valikoima laitteita, joilla voit tulostaa 
kopioida ja skannata

• Edulliset tulostuskustannukset, sisältää 
mustekasetit kolmeksi vuodeksi

Parempaa tuottavuutta etätyöhön

XLXL



Tapamme elää ja työskennellä on 
muuttunut.   
Brother Mobile Connect -sovellus 
on suunniteltu tukemaan joustavia 
työskentelytapoja. Intuitiivinen ja aikaa 
säästävä sovellus sopii kiireiseen arkeen.  
Sovelluksen avulla voit tulostaa mistä vain 
sekä hallita asiakirjoja, joten pysyt helposti 
ajan tasalla.

Uusi sovellus: 
Brother Mobile 
Connect

Sovelluksen  
ominaisuudet

Sujuva tulostus ja 
skannaus

Skannatut asiakirjat 
eivät enää häviä

Voit lähettää tulostustyön  
missä ja milloin vain

Tilaat nopeasti ja helposti 
uudet mustekasetit

Räätälöitävä 
käyttöliittymä

LATAA 
ILMAISEKSI

Tankkaisitko autoosi väärää polttoainetta? Ethän tingi 
myöskään Brother-tulostimesi värikaseteista, niin laitteesi 
toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Käytä Brotherin 
alkuperäisiä värikasetteja ja takaat korkealaatuiset tulosteet.

Brotherin alkuperäisten tulostustarvikkeiden käyttö takaa, että 
tulostimesi toimii erinomaisesti ja tuottaa korkealaatuisia tulosteita. 
Lisäksi niiden tulostuslaatu on yhdenmukaisempi kuin ei-alkuperäisten 
tarvikekasettien.

Säästät myös rahaa, kun tulosteesi ovat laadukkaita heti 
ensimmäisellä tulostuskerralla, eikä uusia tulosteita tarvita. 
Brotherin mustekaseteilla onnistut joka kerta.

Brotherin alkuperäiset 
tulostustarvikkeet tarjoavat 
mielenrauhaa ja taattua 
tulostuslaatua.

Brotherin alkuperäiset tarvikkeet



Äyritie 12 B, 3. kerros, 01510 VANTAA
Puh. 09 875 921 

Brother Finland

brother.fi

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.  
Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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