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Erinomaisia  
A3-väritulosteita 
laadusta 
tinkimättä



Yrityskäyttöön suunniteltu 
mustesuihkutulostinmallistomme 
tarjoaa laadukasta ja tehokasta A3-
väritulostusta. Pieni energiankulutus 
auttaa pitämään yrityksen 
hiilijalanjäljen kurissa.

Tässä yritystulostimien mallistossa on erinomaisia toimintoja 
ja ominaisuuksia sekä suurvärikasetit, jotka auttavat pitämään 
tulostuskustannukset kurissa laadusta tinkimättä. 

Ensimmäinen sivu tulostuu alle 5 sekunnissa2 ja tulostusnopeus 
on jopa 30 kuvaa minuutissa1, joten tulosteita ei tarvitse odotella.  
Joustava tulostusmateriaalien käsittely ja jopa 750 arkin 
paperikapasiteetti6 pitävät yrityksesi pyörät pyörimässä tehokkaasti 
ilman keskeytyksiä. Kaikki mallit tarjoavat A3-väritulostuksen, sekä 
lisäksi A3-kopioinnin ja A3-skannauksen.  

Kun pakettiin lisätään tulostuksenhallintaratkaisut, tiukat 
tietoturvaominaisuudet, jotka suojaavat yritystäsi sekä monipuoliset 
liitäntämahdollisuudet, nämä tulostimet paitsi täyttävät yrityksesi 
vaatimukset myös auttavat yritystäsi toimimaan tehokkaasti.



Uudenlainen voimakaspigmenttinen muste herättää asiakirjat eloon 
tuottamalla eloisia ja teräviä kuvia. Väriainesosien ihanteellinen 
yhdistelmä takaa, että tulosteet ovat vedenkestäviä, eivätkä niiden 
värit leviä tai haalistu. 

Vaikuttavat ja erottuvat 
asiakirjat

Muste ei enää koskaan pääse loppumaan kriittisellä hetkellä. 
Tulostimen ainutlaatuinen sivulaskuri kertoo, minkä verran mustetta 
kaseteissa on jäljellä. Läpinäkyvistä mustekaseteista musteen 
määrän voi tarkistaa myös silmämääräisesti, jolloin värikasettia ei 
tule vaihtaneeksi liian aikaisin.

Sivulaskuri

Ymmärrämme, miten turhauttavaa epäluotettavan teknologian 
käyttäminen voi olla ja millaisia vaikutuksia se saattaa 
aiheuttaa koko liiketoiminnalle. Siksi yrityskäyttöön tarkoitetut 
mustesuihkutulostimet on suunniteltu kestäviksi. Uudelleen 
suunniteltu tulostuspää ja entistä pidempi moottorin käyttöikä 
takaavat, että tulostimesi jatkaa tulostamista niin kauan kuin sitä 
tarvitset. 

Työskentelyä ilman 
keskeytyksiä

Voit luottaa siihen, että yrityksesi asiakirjat ovat turvassa. 
Ammattimaiset tietoturvaominaisuudet ovat tulostimissa vakiona.  
Sisäänrakennetut ominaisuudet kuten IPsec-tuki, käyttöoikeuksien 
valvonta ja IEEE 802.1x -standardien mukaiset laitteet auttavat 
pitämään verkkosi suojattuna. Luvattoman tunkeutumisen 
havaitseva järjestelmä valvoo hyökkäyksiä ja tunnistaa ne 
automaattisesti ja toteuttaa tietomurtoja ehkäiseviä toimenpiteitä. 

Verkkoliikenteen päästä päähän -salaus mahdollistaa turvallisen 
yhteyden ja asiakirjojen jakamisen SFTP:n kautta. Tiedonsiirto on 
salattu ja salasanat suojattu SSL-tekniikan avulla, joten mahdollisen 
kaappauksen sattuessa tieto on lukukelvotonta.

Turvaominaisuudet  
vakiona

Turvallista, 
vaikuttavaa ja 
luotettavaa A3-
väritulostusta



Tulostusteknologia  
määriteltynä  
uudelleen



Tehokasta seuraavan suku-  
polven tulostustarkkuutta

40 μm:n pietsosähköinen elementti

1680 erillistä mustekammiota

Tuotekehittäjämme ovat vuosien tarkan 
kehitystyön tuloksena määritelleet 
mustesuihkutulostimiemme ydinteknologian 
uudelleen. Tavoitteena on tuottaa tarkempia 
ja kestävämpiä komponentteja, parantaa 
tulostusnopeutta ja pidentää laitteiden 
käyttöikää. 

Brotherin patentoitu MAXIDRIVE-tulostussiru hyödyntää 
ainutlaatuista pietsosähköistä kaksoismuunnosjärjestelmää,  
joka vapauttaa mustetta suurella teholla.  

MAXIDRIVE-tulostussiru takaa erittäin nopean, kestävän ja 
laadukkaan väritulostuksen. Yksittäiset mustepisarat syötetään 
tulostussirun 40 mikrometrin paksuisen kalvon ja 1680 erillisen 
kammion lävitse.

Parempi tulostuslaatu

Jokaisessa sirussa on 
1680 painekammiota,  
jotka vapauttavat mustetta.

Lisää kestävyyttä  

Jopa 200 % enemmän tulosteita laitteen 
käyttöiän aikana. Pietsosähköinen 
elementti on kehitetty muuttamaan 
muotoaan ylös- ja alaspäin.∆

Suurempi 
tulostusnopeus

Ruiskuttaa mustetta jopa 150 % 
nopeammin käyttäen edistynyttä 
pisaranhallintaa.∆, ◊

∆ Verrattuna Brotherin perinteiseen malliin
◊ Vain valikoiduissa väritulostinmalleissa 



Vaikuttavaa  
A3-väritulostusta

MFC-J6957DW

Tulostusnopeus jopa 30 kuvaa minuutissa1 

Automaattinen kaksipuolinen A3-tulostus, -kopiointi ja -skannaus

8,8 cm värikosketusnäyttö

Kiinteä ja langaton yhteys

Kolme 250 arkin paperikasettia6

100 arkin monitoimialusta6

50 arkin automaattinen kaksipuolinen A3-kokoinen  
dokumentinsyöttölaite ( ADS )6

USB-suoratulostus ja -skannaus

NFC ( lähiviestintä ) turvalliseen käyttäjien tunnistukseen, 
mobiilitulostukseen ja skannaukseen
Lisävarusteena suurvärikasetit  
musta 6000 sivua, C/M/Y 5000 sivua7

WIRELESSTULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON



HL-J6010DW

MFC-J5955DW

WIRELESS
Tulostusnopeus jopa 30 kuvaa minuutissa1

Tulostusnopeus jopa 30 kuvaa minuutissa1

Automaattinen kaksipuolinen A3- ja A4-tulostus

Automaattinen kaksipuolinen A4-tulostus, -kopiointi ja -skannaus

6,8 cm värikosketusnäyttö

8,8 cm värikosketusnäyttö

Kiinteä ja langaton yhteys

Kiinteä ja langaton yhteys

Kaksi 250 arkin paperikasettia6

Kaksi 250 arkin paperikasettia6

USB-suoratulostus

100 arkin monitoimialusta6

50 arkin automaattinen kaksipuolinen A4-kokoinen  
dokumentinsyöttölaite ( ADS )6

USB-suoratulostus ja -skannaus

NFC ( lähiviestintä ) turvalliseen käyttäjien 
tunnistukseen ja mobiilitulostukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit  
musta 6000 sivua, C/M/Y 5000 sivua7

NFC ( lähiviestintä ) turvalliseen käyttäjien tunnistukseen, 
mobiilitulostukseen ja skannaukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit  
musta 6000 sivua, C/M/Y 5000 sivua7

MFC-J6955DW

Tulostusnopeus jopa 30 kuvaa minuutissa1

Automaattinen kaksipuolinen A3-tulostus, -kopiointi ja -skannaus

8,8 cm värikosketusnäyttö

Kiinteä ja langaton yhteys

Kaksi 250 arkin paperikasettia6

100 arkin monitoimialusta6

50 arkin automaattinen kaksipuolinen A3-kokoinen 
dokumentinsyöttölaite ( ADS )6

USB-suoratulostus ja -skannaus

NFC ( lähiviestintä ) turvalliseen käyttäjien tunnistukseen, 
mobiilitulostukseen ja skannaukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit  
musta 6000 sivua, C/M/Y 5000 sivua7

WIRELESSTULOSTUS LANGATON

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSTULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSTULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS FAKSI LANGATON

100 arkin monitoimialusta6



Brotherin tulostuksenhallintapalvelu ( MPS ) takaa täyden 
mielenrauhan. Värikasetit eivät enää lopu kesken tärkeän 
tulostuksen, sillä tilaamme ja toimitamme uudet värikasetit tilalle 
silloin kuin niitä tarvitset. Näin tulostimien käyttökatkot vähenevät 
ja tuottavuus paranee. Yrityksesi tulostuksesta tulee hallittua ja 
tulostimien käyttöä on helppo seurata ja pitää kustannukset kurissa. 

Ymmärrämme, että liiketoiminnassa jokaisella sekunnilla on 
merkitystä. Siksi tulostimesi kertoo meille, milloin se tarvitsee 
huoltoa tai korjausta, jotta voimme reagoida pyyntöön nopeasti. 
Näin käyttökatkot vähenevät.

Tulostin, joka ei jätä pulaan  
kriittisellä hetkellä

Tiedämme, että läpinäkyvyys ratkaisee tulostuskustannusten 
budjetoinnissa. Intuitiivisesta verkkoportaalistamme löydät erittelyn 
tulostuskustannuksistasi sekä raportin kulutuksestasi. Näin  
tulostuskustannuksia on helppo seurata.

Ei kustannushuolia

Kun käytössä on tulostuksenhallintapalvelu ( MPS ), värikasetit eivät 
koskaan lopu kesken. Tilaamme ja toimitamme uudet mustekasetit 
haluamaasi toimipisteeseen. Voit palauttaa tyhjät Brother-
värikasettisi kierrätykseen ilmaiseksi, kierrätämme ne puolestasi. 
Lue lisää: brother.fi/recycling

Toimitamme värikasetit automaattisesti

At your side -tukemme tarkoittaa, että sinun ei tarvitse huolehtia 
pitkistä käyttökatkoista. Teknisen tukemme ammattilaiset vastaavat  
huoltopyyntöihin nopeasti ja tarjoavat ammattitaitoista teknistä 
tukea jotta kaikki sujuu kuten pitääkin ja käyttökatkot jäävät lyhyiksi.

Ei huollon odottelua

Huoleton  
tulostussopimus

Tulostuksenhallintapalvelu ( MPS ) auttaa saamaan 
laitteista parhaan hyödyn ja pääsemään eroon 
vaivalloisesta tulostinkannan ylläpidosta. Siksi 
jokainen tulostin on suunniteltu tulostuksenhallinnan 
näkökulmasta.



Suhtaudumme ympäristövastuuseemme 
vakavasti ja kannustamme asiakkaitamme 
tekemään samoin ja palauttamaan 
käytetyt Brother-värikasettinsa 
kierrätykseen veloituksetta.  
Meillä palautettuja värikasetteja koskee 
nollahukkaperiaate, jonka puitteissa 
huolehdimme, että värikasetit eivät 
päädy kaatopaikalle vaan ne kierrätetään 
eettisesti ja vastuullisesti. 

Kierrätyslupauksemme lisäksi olemme 
jo yli vuosikymmenen ajan tehneet 
yhteistyötä Cool Earth -järjestön kanssa. 
Yhteistyömme auttaa paikallisväestöjä 
torjumaan metsäkatoa. Tässä auttavat 
myös asiakkaamme.

70 000 ha 
suojeltua
sademetsää

23 305 975 37 000 000 
säilytettyä 
puuta

varastoitua 
hiilidioksiditonnia

Brother ja Cool Earth ovat tukeneet seitsemää sademetsäyhteisöä Papua-
Uudessa-Guineassa ja Perun Amazonilla. Yhteistyömme avulla on suojeltu yli 
70 000 hehtaaria sademetsää, 23 305 975 puuta ja varastoitu yli 37 miljoonaa 
tonnia hiilivarastoja.





Vakiopaperikasetti 250 arkkia ( 80 g/m2 )

Monitoimialusta 100 arkkia

Alapaperikasetti 250 arkkia

Kolmas paperikasetti 250 arkkia

Ulostuloalusta A4, 100 arkkia / A3, 50 arkkia

Tulostusmateriaalien painot: Vakiopaperikasetti ja monitoimialusta 64–220 g/m2, alapaperikasetti 64–120 g/m2

Automaattinen dokumentinsyöttölaite ( ADS ) 50 arkkia

Materiaalin paino ADS 64–120 g/m2

High Speed USB 2.0

USB-liitäntä ( edessä ) suoratulostukseen ja -skannaukseen

Ethernet ( 10Base-T/100Base-TX )

Langaton 2.4 & 5 GHz ( IEEE 802.11a/b/g/n ) ja Wi-Fi DirectTM

Mobiilitulostus: Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Mopria

Web Connect ( yhdistä kolmannen osapuolen palveluihin ) ja Brother-sovellukset

Skannausnopeus yksipuolinen A4 25 kuvaa minuutissa mustavalko / 25 kuvaa minuutissa väri

Skannausnopeus yksipuolinen A3 13 kuvaa minuutissa mustavalko / 13 kuvaa minuutissa väri

Skannausnopeus kaksipuolinen A4 30 kuvaa minuutissa mustavalko / 30 kuvaa minuutissa väri

Skannausnopeus kaksipuolinen A4 36 kuvaa minuutissa mustavalko / 36 kuvaa minuutissa väri

Skannausnopeus kaksipuolinen A3 17 kuvaa minuutissa mustavalko / 17 kuvaa minuutissa väri

ADS-skannauksen resoluutio enintään 600 x 600 dpi

ADS-skannauksen resoluutio enintään 600 x 600 dpi ( yksivärisenä ) / 300 x 600 dpi ( väreissä )

Skannausresoluutio skannerin lasilta enintään 1200 x 2400 dpi ( yksivärisenä ) / 1200 x 1200 dpi ( väreissä )

PCL6, BR-Script3, PDF version1.7, XPS version 1.0

Tulostusnopeus yksipuolinen 30 kuvaa minuutissa mustavalko / 30 kuvaa minuutissa väri

Tulostusnopeus kaksipuolinen 21 kuvaa minuutissa mustavalko / 21 kuvaa minuutissa väri

Ensimmäisen sivun tulostusaika enintään 4,6 sekuntia ( väri ), 4,4 sekuntia ( mustavalko )

Tekniset tiedot
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YleistäYleistä

Tulostus 1, 2

6,8 cm värikosketusnäyttö

8,8 cm värikosketusnäyttö

Yksipuolinen A3-tulostus

Skannaus 3

Kopiointi 4

Faksit
33,6 kbit/s Super G3

PC-faksi, lähetys ja vastaanotto 

Liitännät 5

Kopiointinopeus yksipuolinen 25 kuvaa minuutissa mustavalko / 16 kuvaa minuutissa väri

Kopiointinopeus kaksipuolinen 18 kuvaa minuutissa mustavalko / 13 kuvaa minuutissa väri

Kopioinnin tulostusresoluutio mustavalko ja väri: enintään 1200 x 4800 dpi

Kopioinnin skannausresoluutio mustavalkoisena ja väreissä: enintään 600 x 600dpi ( taso/ADS )

Lähetys jopa 50 kohteeseen kerralla

Paperinkäsittely 6

Tarvikkeet 7

Tuotteen mukana toimitetaan LC427-värikasetit 8

Vakiovärikasetit: 3000 musta ( LC427BK ) / 1500 väri ( LC427 C/M/Y )

Suurvärikasetit: 6000 musta ( LC427XLBK ) / 5000 väri ( LC427XL C/M/Y )

1.  Tulostusnopeudet perustuvat ISO/IEC 24734 -standardiin.
2.  Ensimmäisen sivun tulostusnopeus perustuu ISO/IEC 17629 -standardiin.
3.  Skannausnopeudet perustuvat ISO/IEC 17991 -standardiin.
4.  Kopiointinopeudet perustuvat ISO/IEC 24735 -standardiin.
5.  Mobiilitulostus – ladattavissa
6.  Kapasiteettilaskelmat perustuvat 80g/m² paperiin.
7.  Arvioidut tulostusmäärät perustuvat ISO/IEC 24711 -standardiin.
8.   Ensimmäisellä mustekasettien asennuskerralla mustetta kuluu musteletkujen täyttämiseen.  

Tämä täyttö tapahtuu kuitenkin vain kerran. Jäljellä olevan musteen määrä7 vastaa vähintään  
2250 sivun ( mustavalko ) tai 975 sivun ( väri ) tulostusta.

Kaksipuolinen A3-tulostus

512 Mt muisti 

Suositeltava kuukausittainen suositustulostusmäärä enintään 3500 sivua

Skannaus: sähköpostin liitetiedostoksi, kuva, OCR-tekstintunnistus, tiedosto, USB, FTP, SFTP, verkkokansio ( vain Windows ),  
sähköpostipalvelin ja SharePoint

Kopioinnin skannausresoluutio mustavalko ja väri: enintään 600 x 600 dpi ( taso ) / 300 x 600 dpi ( ADS )

NFC ( lähiviestintä ) turvalliseen käyttäjien tunnistukseen,-mobiilitulostukseen ja skannaukseen



Äyritie 12 B, 3. kerros, 01510 VANTAA
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