Langattomat A3monitoimitulostimet
ammattikäyttöön

brother.fi

Toimistoympäristö muuttuu jatkuvasti
ja luotettavien tulostimien kysyntä on
kasvussa. Wi-Fi-yhteys useille eri laitteille
on välttämätön. Asiakkaat haluavat
tulostaa nopeammin, myös suuria
paperikokoja.

Ammattikäyttöön tarkoitetut A3-tulostimet voidaan räätälöidä
yrityksellesi sopiviksi. Ne on tehty kestämään ja täyttämään pienen
toimiston tai yrityksen työryhmän käyttövaatimukset.
Uudistettu A3-mustesuihkulaitevalikoima tarjoaa joukon
ominaisuuksia, jotka alentavat käyttökustannuksiasi, kuten
lisävarusteena hankittavat XL-värikasetit. Suuren tulostusnopeuden,
vaivattoman tulostuksen ja kehittyneen paperinkäsittelyn ansiosta
nämä tulostimet täyttävät yrityksesi päivittäiset tulostusvaatimukset
ja tuottavat ammattilaatuisia tulosteita.

Lisää joustavuutta
ja nopeutta
tulostukseen

Voit tulostaa suurille arkeille
A3-tulosteet tekevät vaikutuksen ja jäävät mieleen. Tärkeiden
koulutusmateriaalien ja esitysten tulostaminen A3-väritulosteina
saa sinut erottumaan eduksesi ja herättää lukijoiden kiinnostuksen.
Kun voit tulostaa A3-tulosteet itse, tulostuksen aikataulutus on
joustavampaa ja mahdollisuudet monipuolisemmat.

Skannaustekniikka
Mustesuihkutulostimet tekevät tulostuksen lisäksi paljon muutakin.
Näppärät skannaustoiminnot sujuvoittavat etätyön työnkulkua ja
tuottavuutta. Työnkulku helpottuu, kun voit skannata asiakirjasi
nopeasti mustavalkoisena tai värillisenä ja tallentaa moniin eri
kohteisiin.

Joustava ja helppokäyttöinen
Tämän helppokäyttöisempiä tulostimia saa hakea. Asetukset
on helppo tehdä ja langattoman yhteyden luominen nopeaa
joten tulostimesi on nopeasti käyttövalmis. Monitoimitulostimet
käsittelevät monisivuiset asiakirjasi helposti. Näin sinä voit
keskittyä muihin töihisi kaikessa rauhassa. Monitoimitulostimien
automaattinen kaksipuolinen tulostus säästää ympäristöä ja
vähentää paperinkulutusta. Automaattinen dokumentinsyöttölaite
sujuvoittaa monisivuisten asiakirjojen skannauksen ja A3-tulostus
parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tehty kestämään
Luotettava tulostin on oleellinen työväline. Ammattikäyttöön
tarkoitetut A3-monitoimilaitteet ovat kestäviä yrityslaitteita, jotka
tulostavat nopeasti ja turvallisesti sekä tuottavat ammattimaista
laatua, joka vastaa yrityksesi kasvaviin vaatimuksiin.

Innovatiivista
tulostustekniikkaa

Tehokasta
tulostustarkkuutta
Vuosien väsymättömän kehitystyön
tuloksena insinöörimme määrittelivät
mustesuihkutulostimiemme tekniikan
uudelleen. Tavoitteena oli luoda entistä
tarkempia ja kestävämpiä komponentteja,
parantaa tulostusnopeutta ja pidentää laitteiden
käyttöikää.

40 μm pietsosähköinen elementti

Brotherin patentoitu MAXIDRIVE-tulostussiru hyödyntää
ainutlaatuista kaksoismuuntavaa pietsosähköjärjestelmää, joka
syöttää mustetta todella tehokkaasti.
MAXIDRIVE-tulostussiru takaa erittäin nopean, kestävän ja
laadukkaan väritulostuksen. Yksittäiset mustepisarat syötetään
40 mikrometrin paksuisen kalvon kautta, josta ne menevät
1680 yksittäisen kammion kautta yhden tulostussirun läpi.

1680 erillistä mustekammiota

Parempi tulostuslaatu

Lisää kestävyyttä

Jokaisessa sirussa on
1680 painekammiota, jotka
vapauttavat mustetta.

Jopa 200 % enemmän tulosteita laitteen
elinkaaren aikana. Pietsosähköinen
elementti on suunniteltu muuttamaan
muotoaan ylöspäin - ja alaspäin.∆

∆ Verrattuna Brotherin perinteiseen malliin
◊ Vain valikoiduissa väritulostinmalleissa

Suurempi
tulostusnopeus
Erittäin nopea musteen ruiskutus
käyttää edistynyttä pisaranhallintaa ja
tapahtuu jopa 150 % nopeammin.∆, ◊

Monipuolisilla
A3-tulostimilla
työt hoituvat helposti
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NFC

Tulostusnopeus jopa 28 kuvaa minuutissa1
Automaattinen kaksipuolinen A3-tulostus, -kopiointi,
-skannaus ja -faksaus
8,8 cm värikosketusnäyttö
Liitettävissä kiinteään ja langattomaan verkkoon
Kaksi 250 arkin paperikasettia6
100 arkin monikäyttöalusta6
50 arkin automaattinen kaksipuolinen
A3-dokumentinsyöttölaite (ADS)6
NFC-mobiilitulostus (Near Field Communication)
Lisävarusteena suurvärikasetit:
3000 mustavalko- ja 1500 värisivua7

MFC-J6940DW

TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS
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Tulostusnopeus jopa 28 kuvaa minuutissa1
Automaattinen kaksipuolinen A4-tulostus
Yksipuolinen A4-skannaus, -kopiointi ja -faksaus
6,8 cm värikosketusnäyttö
Liitettävissä kiinteään ja langattomaan verkkoon
Yksi 250 arkin paperikasetti6
1 arkin ohisyöttö
50 arkin automaattinen A4-dokumentinsyöttölaite (ADS)6
Lisävarusteena suurvärikasetit:
3000 mustavalko- ja 1500 värisivua7
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TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAKSI
LANGATON

Tulostusnopeus jopa 28 kuvaa minuutissa1
Automaattinen kaksipuolinen A4-tulostus, -kopiointi,
-skannaus ja -faksaus
8,8 cm värikosketusnäyttö
Liitettävissä kiinteään ja langattomaan verkkoon
Kaksi 250 arkin paperikasettia6
100 arkin monikäyttöalusta6
50 arkin automaattinen kaksipuolinen A4-dokumentinsyöttölaite
(ADS)6
Lisävarusteena suurvärikasetit:
3000 mustavalko- ja 1500 värisivua7

MFC-J5740DW

TULOSTUS KOPIOINTI SKANNAUS
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Tulostusnopeus jopa 28 kuvaa minuutissa1
Automaattinen kaksipuolinen A3-tulostus
Yksipuolinen A3-skannaus, -kopiointi ja -faksaus
6,8 cm värikosketusnäyttö
Liitettävissä kiinteään ja langattomaan verkkoon
Yksi 250 arkin paperikasetti6
1 arkin ohisyöttö
50 arkin automaattinen A3-dokumentinsyöttölaite (ADS)6
Lisävarusteena suurvärikasetit:
3000 mustavalko- ja 1500 värisivua7

MFC-J6540DW

Uusi sovellus:
Brother
Mobile Connect
Tapamme elää ja työskennellä muuttuvat
nopeasti. Olemme julkaisseet uuden
sovelluksen tukemaan joustavia
työskentelytapoja.
Brother Mobile Connect on intuitiivinen
ja aikaa säästävä sovellus, joka
sopii kiireiseen elämään. Sen avulla
voit tulostaa mistä tahansa, hallita
asiakirjoja ja hankkia alkuperäisiä
tulostustarvikkeita alennettuun hintaan.

Brotherin alkuperäisten
tarvikkeiden käyttäminen tuo
mielenrauhaa ja takaa laadun.

LATAA
ILMAISEKSI

Sovelluksen
ominaisuudet
Vaivaton tulostus
ja skannaus

Brotherin alkuperäiset tarvikkeet

Tankkaisitko autoosi väärää polttoainetta? Ethän tingi
myöskään värikaseteistasi, niin saat parhaan hyödyn Brothertulostimestasi. Vain Brotherin alkuperäiset värikasetit takaavat
täydelliset tulosteet jokaisella tulostuskerralla.
Brotherin alkuperäiset tulostustarvikkeet auttavat pitämään tulostimesi
kunnossa ja tulostamaan laadukkaasti, ja lisäksi niiden tulostuslaatu
on yhdenmukaisempi kuin ei-alkuperäisten tarvikekasettien.
Säästät myös rahaa, sillä tulosteesi ovat heti laadukkaita eikä uusia
tulosteita tarvita. Brotherin värikaseteilla tulostat korkealaatuisia
tulosteita jokaisella tulostuskerralla.

Lähetä tulostustyö
missä ja milloin vain

Ei enää hävinneitä
asiakirjaskannauksia

Räätälöitävä
käyttöliittymä

Värikasettien tilaaminen
on nopeaa ja helppoa

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

Suhtaudumme ympäristövastuuseemme
vakavasti ja kannustamme
asiakkaitamme tekemään samoin
ja palauttamaan käytetyt Brothervärikasetit 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 sademetsien
paikallisväestöjä torjumaan metsäkatoa.
Tässä auttavat myös asiakkaamme.

Suojeltu
70 000

Säilytetty
23 305 975

Varastoitu
37 000 000

hehtaaria
sademetsää
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hiilidioksiditonnia
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Tekniset tiedot

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. K un asennat värikasettisi ensimmäistä kertaa, laitteesi käyttää tietyn määrän mustetta väriputkien täyttämiseen. Tämä tapahtuu vain
kerran. Mustekasetteihisi jää väriainetta7 jäljelle vähintään 358 mustavalko- ja 358 värisivun tulostamiseen.

Yleistä
Yleistä

6,8 cm värikosketusnäyttö
8,8 cm värikosketusnäyttö
Yksipuolinen A3-tulostus
Kaksipuolinen A3-tulostus
256 Mt muisti

Tulostus 1,2
Tulostusnopeus yksipuolinen - 28 mustavalko- ja värikuvaa minuutissa
Tulostusnopeus kaksipuolinen - 21 mustavalko- ja värikuvaa minuutissa
Ensimmäinen sivu tulostuu jopa 4,6 sekunnissa (väri), 4,4 sekunnissa (mustavalko)
Suositeltu kuukausittainen tulostusmäärä jopa 2500 sivua

Skannaus 3
Skannausnopeus yksipuolinen A4 - 25 mustavalko-/25 värikuvaa minuutissa
Skannausnopeus yksipuolinen A3 - 13 mustavalko-/13 värikuvaa minuutissa
Skannausnopeus kaksipuolinen A4 - 30 mustavalko-/30 värikuvaa minuutissa
Skannausnopeus kaksipuolinen A4 - 36 mustavalko-/36 värikuvaa minuutissa
Skannausnopeus kaksipuolinen A3 - 17 mustavalko-/17 värikuvaa minuutissa
ADS-skannaustarkkuus jopa 600 x 600 dpi
ADS-skannaustarkkuus jopa 600 x 600 dpi (mustavalko) / 300 x 600 dpi (väri)
Skannaustarkkuus valotuslasilta jopa 1200 x 2400 dpi (mustavalko) / 1200 x 1200 dpi (väri)
Skannaus: sähköpostin liitetiedosto, kuva, OCR-tekstintunnistus, tiedosto, USB, FTP, verkkokansio (vain Windows), sähköpostipalvelin ja SharePoint

Kopiointi 4
Kopiointinopeus yksipuolinen 25 mustavalko-/16 värikuvaa minuutissa
Kopiointinopeus kaksipuolinen 18 mustavalko-/13 värikuvaa minuutissa
Kopiointitarkkuus (tulostus) - mustavalko ja väri jopa 1200 x 4800 dpi
Kopiointitarkkuus (tulostus) - mustavalko ja väri: jopa 600 x 600 dpi (valotustaso/ADS)
Kopiointitarkkuus (skannaus) - jopa 600 x 600 dpi (valotustaso) / 300 x 600 dpi (ADS)

Faksi
14 400 bit/s G3
33,6 kbit/s Super G3
PC-faksi, lähetys ja vastaanotto
Lähetys jopa 50 kohteeseen kerralla

Liitännät 5
High Speed USB 2.0
USB-isäntä (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 Brotherin sovellukset
NFC mobiilitulostukseen

Paperinkäsittely 6
Yleistä
Vakiopaperikasetti 250 arkkia
Ohisyöttö 1 arkki
Monikäyttöalusta 100 arkkia
Alapaperikasetti 250 arkkia
Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) 50 arkkia
Ulostuloalusta: A4, 100 arkkia / A3, 50 arkkia
Tulostusmateriaalien painot: Vakiopaperikasetti 64–220 g/m2
Tulostusmateriaalien painot: Ohisyöttö 64–220 g/m2
Tulostusmateriaalien painot: Monikäyttöalusta 64–220 g/m2
Tulostusmateriaalien painot: ADS 64–220 g/m2

Tarvikkeet 7
Tuotteen mukana toimitetaan LC422-sarjan värikasetit8
Vakiovärikasetit 550 mustavalkosivua (LC422BK) / 550 värisivua CMY (LC422 C/M/Y)
Suurvärikasetit 3000 mustavalkosivua (LC422XLBK) / 1500 värisivua CMY (LC422XL C/M/Y)
Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Yhteystiedot:

brother.fi

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

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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