
Luotettavat, kestävät ja tyylikkäät laitteet ovat hyvä valinta kotona työskentelyyn. Saat tulostimesi mukana aloitusvärikasetit, 
joilla voit tulostaa jopa 6000 sivua, joten säästät sekä aikaasi että kustannuksiasi. 

Monipuoliset laitteet eivät edellytä työskentelyä työpisteessäsi, voit tulostaa mistä haluat ja jopa seurata tulostimesi 
mustetasoja. Mikä parasta, tulostus on nopeaa ja toiminnot löytyvät selkeältä LCD-näytöltä helposti. 

Erinomaista tulostuslaatua kotiin
Mustesuihkutulostimet monipuolisin toiminnoin ja liitännöin sekä alhaisin 
käyttökustannuksin. 

Tehokkaat mustesuihkulaitteet tarjoavat runsaasti toimintoja, joilla työt 
sujuvat helposti myös etänä.

MFC-J4340DW

TULOSTAA KOPIOI SKANNAA FAKSAA LANGATON

Nopeat tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot, 20 arkin automaattinen 
dokumentinsyöttölaite, automaattinen kaksipuolinen tulostus, 4,5 cm värillinen 
kosketusnäyttö ja 150 A4-arkin paperikasetti. 

Langaton verkkoyhteys

Mobiiliyhteensopiva - lataa Brother Mobile Connect -sovellus

4,5 cm värillinen LCD-kosketusnäyttö

Automaattinen kaksipuolinen tulostus (A4)

150 A4-arkin paperikasetti
20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS )

1200 x 4800 dpi tulostustarkkuus

Tulostaa jopa 20 mustavalko- ja 19 värikuvaa minuutissa*
Ensimmäinen mv-tuloste tulostuu 5,8 sekunnissa ja värituloste 5,9 sekunnissa**

Aloitusvärit: musta ( LC426BK ) - 3000 sivua, värit ( LC426 C/M/Y ) 1500 sivua***

* Tulostusnopeus ISO/IEC 24734 -standardin mukaan.      ** Ensimmäinen tuloste ISO/EC 17629 -standardin mukaan.       
*** Värikasettien riittoisuus on mitattu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisesti.      www.brother.com/rd/printspeed



Erinomaista tulostuslaatua kotiin
Mustesuihkutulostimet monipuolisin toiminnoin ja liitännöin sekä alhaisin 
käyttökustannuksin.

MFC-J4540DW

TULOSTAA KOPIOI SKANNAA FAKSAA LANGATON

Kiinteä ja langaton verkkoyhteys

Mobiiliyhteensopiva – lataa Brother Mobile Connect -sovellus

6,8 cm värillinen LCD-kosketusnäyttö

Automaattinen kaksipuolinen tulostus (A4)

Kaksi paperikasettia - jopa 400 A4-arkin paperikapasiteetti
20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS )

1200 x 4800 dpi tulostustarkkuus

Tulostaa jopa 20 mustavalko- ja 19 värikuvaa minuutissa*
Ensimmäinen mv-tuloste tulostuu 5,8 sekunnissa ja värituloste 5,9 sekunnissa**

Aloitusvärit: musta ( LC426BK ) - 3000 sivua, värit ( LC426 C/M/Y ) 1500 sivua***

Tulostaa NFC-yhteydellä ( near-field communication )

MFC-J4540DWXL

TULOSTAA KOPIOI SKANNAA FAKSAA LANGATON

Nopeat tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot, 20 arkin automaattinen 
dokumentinsyöttölaite, automaattinen kaksipuolinen tulostus, 6,8 cm värillinen 
kosketusnäyttö ja kaksi paperikasettia - paperikapasiteetti jopa 400 arkkia.  
Jopa 6000 sivun aloitusvärikaseteilla tulostat häiriöttä pitkään. 3 vuoden takuu. 

Kiinteä ja langaton verkkoyhteys

Mobiiliyhteensopiva – lataa Brother Mobile Connect -sovellus

6,8 cm värillinen LCD-kosketusnäyttö

Automaattinen kaksipuolinen tulostus (A4)

Kaksi paperikasettia - jopa 400 A4-arkin paperikapasiteetti
20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS )

1200 x 4800 dpi tulostustarkkuus

Tulostaa jopa 20 mustavalko- ja 19 värikuvaa minuutissa*
Ensimmäinen mv-tuloste tulostuu 5,8 sekunnissa ja värituloste 5,9 sekunnissa**

Aloitusvärit: musta ( LC426XLBK ) - 6000 sivua, värit ( LC426XL C/M/Y ) 5000 sivua***

Tulostaa NFC-yhteydellä ( near-field communication )

XL

Nopeat tulostus, -kopiointi, skannaus- ja faksitoiminnot, 20 arkin automaattinen 
dokumentinsyöttölaite, automaattinen kaksipuolinen tulostus, 6,8 cm värillinen 
kosketusnäyttö ja kaksi paperikasettia - paperikapasiteetti jopa 400 arkkia.

XL

* Tulostusnopeus ISO/IEC 24734 -standardin mukaan.      ** Ensimmäinen tuloste ISO/EC 17629 -standardin mukaan.      *** Värikasettien riittoisuus on mitattu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisesti.      www.brother.com/rd/printspeed



Tekniset tiedot  
ja ominaisuudet

GeneralYleistä

Tulostus 1

4,5 cm värillinen kosketusnäyttö

6,8 cm värillinen kosketusnäyttö

128 Mt muisti 

Tulostaa jopa 20 mustavalko- ja 19 värikuvaa minuutissa 

Tulostustarkkuus jopa 1200 x 4800 dpi

Emulointi - GDI

Skannaus 2

Skannausnopeus - mustavalkoskannaus 3,35 sekuntia ja väriskannaus 4,38 sekuntia ( yksi sivu )

Skannausnopeus (ADS) - mustavalkoskannaus 17 kuvaa minuutissa ja väriskannaus 7 kuvaa minuutissa

Tarkkuus valotustasolta jopa 1200 x 2400 dpi 

Tarkkuus jopa 1200 x 600 dpi automaattisella dokumentinsyöttölaitteella (ADS)

Kopiointi 3

Faksi
14400 bit/s (Super G3)

PC-faksilähetys ja -vastaanotto 

Liitännät

Suositeltu tulostusmäärä jopa 2000 sivua kuukaudessa

Skannaa sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, OCR ja tiedostoon

Skannaa sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, OCR, tiedostoon, muistikortille, verkkoon, FTP:lle, SFTP:lle ja SharePointiin

Web Connect ( yhdistää kolmannen osapuolen palveluihin ja Brotherin sovelluksiin )

Kopiointinopeus - 13 mustavalko- ja 10,5 värikuvaa minuutissa

Tarkkuus jopa 1200 x 1200 dpi

Tarkkuus jopa 1200 x 2400 dpi

Lähetys jopa 50 vastaanottajalle

High Speed USB 2.0

USB-isäntä ( Front )

Kiinteä verkkoliitäntä ( 10Base-T/100Base-TX )

Langaton verkkoliitäntä IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM

Mobiilitulostus4 - Mobile Connect , Brother print Service Plugin, Airprint, Mopria

NFC - tulostus ja skannaus mobiililaitteilla

GeneralPaperinkäsittely 5

Värikasetit 6

Aloitusvärikasetit ( LC426 ) - musta (BK) 3000 sivua, värit (CMY) 1500 sivua

Aloitusvärikasetit ( LC426XL ) - musta (BK) 6000 sivua, värit (CMY) 5000 sivua

Vakiovärikasetit ( LC426 ) - musta (BK) 3000 sivua, värit (CMY) 1500 sivua

Suurvärikasetit ( LC426XL ) - musta (BK) 6000 sivua, värit (CMY) 5000 sivua

Vakiopaperikasetti - 150 arkkia ( 80 g/m2 )

Manuaalinen ohisyöttö  - 1 arkki

Alapaperikasetti - 250 arkkia

Automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS ) - 20 sivua ( 80g/m2 )

Ulostuloalusta - 100 arkkia ( 80g/m2 )

Tulostusmateriaalin paino - vakiopaperikasetti - 64-220g/m2

Tulostusmateriaalin paino - manuaalinen ohisyöttö - 64-300g/m2

Tulostusmateriaalin paino - automaattinen dokumentinsyöttölaite - 64-90 g/m2

1.  ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti.
2.  ISO/IEC 17991 -standardin mukaisesti.
3.  ESAT perustuu ISO/IEC 24735 -standardiin.
4.  Ladattavissa.
5.  Laskettu 80g/m² mukaan.
6.  Värikasettien kesto ISO/IEC 24711 -standardin mukaisesti.
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