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INTEGROITUJA
TULOSTUSRATKAISUJA 

TYÖRYHMÄLLESI



TIEDONVÄLITYS ON YRITYKSILLE TÄRKEÄÄ
  
Ammattikäyttöön suunnatut monitoimilaitteet tarjoavat useita luotettavia ja helppokäyttöisiä tulostusratkaisuja, 
jotka on suunniteltu tuottamaan näyttäviä tulosteita kerta toisensa jälkeen. Värilasermonitoimilaitteet vastaavat 
työryhmien, sivukonttoreiden ja pienyritysten tulostusvaatimuksiin tarjoten nopeaa ja kustannustehokasta 
väritulostusta. Luotettava värilasermallistomme tuottaa korkealaatuisia ja näyttäviä asiakirjatulosteita erittäin 
nopeasti kerta toisensa jälkeen. Integroitujen skannaus-, kopiointi- ja faksiominaisuuksien ansiosta selkeytät 
työnkulkua yhdellä ja samalla laitteella.



Uusi värilasermallistomme vastaa yritysmaailman arjen haasteisiin. Olemme luoneet kustannustehokkaita, helppokäyttöisiä ja 
nopeita laitteita, jotka tehostavat yrityksesi toimintaa.

Osa esitellyistä toiminnoista ei sisälly kaikkiin malleihin. Tarkemmat tiedot löytyvät teknisten tietojen taulukosta. 

Virtaviivaista liiketoimintaasi

KORKEAA LAATUA
Tulosta ammattitasoisia 
asiakirjoja terävissä väreissä. 

LUOTETTAVUUTTA
Pystyy helposti käsittelemään 
jopa 3000 sivua kuukaudessa. 
Tämä mallisto tarjoaa 
poikkeuksellista tulostuslaatua 
ja suorituskykyä ja vastaa 
siten erittäin vaativien 
liiketoimintaympäristöjen, 
järjestelmien ja 
asiakirjanhallintaprosessien 
vaatimuksiin. 

SUORITUSKYKYÄ
Tulostaa jopa 30 värisivua 
minuutissa.

INTEGROITU
Valikoima tehokkaita 
skannaustoimintoja, kuten 
skannaus verkkoon (vain 
Windows®) ja skannaus 
FTP:lle mahdollistavat 
nopean tiedonsiirron sekä 
paikallisesti että etänä. 

TEHOKKUUTTA
Suuri paperikapasiteetti 
minimoi paperin lisäykseen 
kuluvan ajan.

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA
Supervärikasetit alentavat 
sivukohtaisia tulostuskustannuksia.

MOBIILITOIMINNOT
Käytä iPrint&Scan, Apple 
AirPrint tai Google Cloud 
Print sovellusta ja voit 
tulostaa suoraan iPhone, 
iPad, Android™ tai Windows® 
älypuhelimestasi.

KESTÄVYYTTÄ   
Ihanteellinen suurta 
tulostusvolyymia edellyttäville 
asiakkaille. 



Värilasermonitoimilaitteet ammattikäyttöön

MFC-L8850CDW
LANGATON (WI-FI) VÄRILASERMONITOIMILAITE 

AMMATTIKÄYTTÖÖN

• Tulostaa jopa 30 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus, kopiointi,   
 skannaus ja faksaus
• 12,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö 
• 256 Mt muisti
• Mahdollisuus käyttää riittoisia supervärikasetteja
• Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä sekä Wi-Fi Direct
• 300 arkin paperikapasiteetti
• Lisävarusteena 500 arkin lisäpaperikasetti
• 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
•  Brother iPrint&Scan, AirPrint ja  

Google Cloud Print™

DCP-L8400CDN
NOPEA VÄRILASERMONITOIMILAITE

• Tulostaa jopa 28 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• 9,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö 
• 256 Mt muisti 
• Mahdollisuus käyttää riittoisia supervärikasetteja
• Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi
• Kiinteä verkkoliitäntä
• 300 arkin paperikapasiteetti
• Lisävarusteena 500 arkin lisäpaperikasetti
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
•  Brother iPrint&Scan, AirPrint ja Google Cloud Print™ 

DCP-L8450CDW
AMMATTIKÄYTTÖÖN SUUNNATTU LANGATON 

(WI-FI) VÄRILASERMONITOIMILAITE 

• Tulostaa jopa 30 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus, kopiointi ja   
 skannaus
• 12,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö 
• 256 Mt muisti
• Mahdollisuus käyttää riittoisia supervärikasetteja
• Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä sekä Wi-Fi Direct
• 300 arkin paperikapasiteetti
• Lisävarusteena 500 arkin lisäpaperikasetti
• 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• Brother iPrint&Scan, AirPrint ja Google Cloud Print™

MFC-L8650CDW
LANGATON (WI-FI) 

VÄRILASERMONITOIMILAITE

• Tulostaa jopa 28 väri ja mustavalkosivua minuutissa)
• Automaattinen 2-puolinen tulostus, kopiointi, 
faksaus ja skannaus
• 9,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö 
• 256 Mt muisti
• Mahdollisuus käyttää riittoisia supervärikasetteja
• Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä sekä Wi-Fi Direct
• 300 arkin paperikapasiteetti
• Lisävarusteena 500 arkin lisäpaperikasetti
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
•  Brother iPrint&Scan, AirPrint ja 

Google Cloud Print™

MFC-L9550CDWT
SUURTA TULOSTUSVOLYYMIA 

TARJOAVA VÄRILASERMONITOIMILAITE   

TYÖRYHMÄKÄYTTÖÖN

• Tulostaa jopa 30 väri- ja mustavalkosivua  min.
• Automaattinen 2-puolinen tulostus, kopiointi,  
 skannaus ja faksaus
• 12,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö 
∙   Riittoisat supervärikasetit
• Tulostustarkkuus jopa 2400 x 600 dpi
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä sekä Wi-Fi Direct
• 800-arkin paperikapasiteetti
• 50-arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
•  Brother iPrint&Scan, AirPrint,  

Google Cloud Print™ ja NFC-lähitulostus



Älykästä tekniikkaa suorituskyvystä tinkimättä

Korkea tulostustarkkuus takaa tasalaatuiset tulosteet, joissa teksti 
on terävää ja yksityiskohdat selkeitä. Mallistomme laitteilla voit 
alentaa paperinkulutustasi jopa 75 %. Käytät vain automaattista 
2-puolista tulostusta ja vihkotulostusta tärkeiden yritysasiakirjojesi 
tulostukseen - yksinkertaista.

Malliston suunnittelussa on panostettu alhaisiin 
käyttökustannuksiin. Värinsäästötoiminto sekä virransäästötila 
säästävät kustannuksia ja energiankulutusta. Näiden lisäksi 
suurvärikasetit, supervärikasetit ja erillinen rumpuyksikkö alentavat 
käyttökustannuksia entisestään.  

Mallisto on suunniteltu nopeaksi, joten ensimmäinen tuloste 
tulostuu alle 15 sekunnissa. Suuretkin tulostustyöt sujuvat helposti, 
sillä tulostusnopeus on jopa 30 sivun minuutissa.

Uusi erittäin nopea Brother värilasermallisto tukee useita 
mobiiliratkaisuja, joten voit tulostaa useista eri sovelluksista ja useina 
eri tiedostomuotoina.  

Brother iPrint&Scan -sovelluksella tulostat ja skannaat kätevästi 
suoraan Apple iOS IPhone, iPad, iPod touch, Android™, Kindle Fire™, 
Windows®  Phone 7 ja Windows® Phone 8  -mobiililaitteista. Riittää, 
että mobiililaitteesi on samassa verkossa kuin Brother tulostimesi.   

Toinen tuettu tulostustekniikka on Google Cloud Print, joka 
mahdollistaa tulostimen liittämisen nettiin. Voit siten käyttää 
tulostinta päivittäin käyttämilläsi sovelluksilla ja antaa haluamillesi 
henkilöille mahdollisuuden käyttää tulostintasi. Google Cloud 
Print toimii älypuhelimella, tabletilla ja muilla verkkoon liitettävillä 
laitteilla, joilla voidaan tulostaa.

AirPrintillä voit tulostaa sähköposteja, nettisivuja ja asiakirjoja. 
Ohjelmia ei tarvitse ladata, ajureita asentaa tai kaapeleita kytkeä. 
Vain muutama napsautus ja näyttösi näkymä on paperitulosteena 
kädessäsi.  

Cortado on myös käytettävissä kaikissa laitteissa, mukaanlukien 
Blackberry.

Brother Solutions Interface (BSI)

Brotherin uusi värilasermallisto tukee Brotherin Solutions Interface-
tekniikkaa. Kolmanten osapuolten ohjelmistonkehittäjät voivat 
rakentaa räätälöityjä tulostusratkaisuja Brotherin laitteille. Tuemme 
myös Web Services-tekniikkaa, jossa kaikki sovellukset ajetaan 
palvelimelta eikä niitä tarvitse tallentaa paikallisesti.

Ohjelmoijat voivat muokata käyttöliittymän omin viestein, 
valikoin ja ohjaustoiminnoin sekä kontrolloida tiettyjen käyttäjien 
käyttöoikeutta laitteiden eri toimintoihin kuten skannaukseen ja 
faksaukseen. 

Brother Solutions Interface tukee uutta  b-guard 
tulostuksenhallintaratkaisua, jonka avulla voit seurata, hallinnoida 
ja alentaa tulostuskustannuksia. (Saatavana vain Brotherilta.) 
B-guard tukee ‘Pull Print’ ja ‘Mail2Print’ -toimintoja. Pull Print 
ominaisuuden ansiosta käyttäjä voi vapauttaa tulostustyönsä 
tulostumaan haluamalleen laitteelle. Mail2Print -toiminnolla käyttäjä 
lähettää tulostustyön haluamalleen tulostimelle sähköpostiviestinä. 
Asiakirjatyyppejä voidaan rajoittaa sekä antaa vieraille mahdollisuus 
tulostaa. Tämä ominaisuus mahdollistaa tulostuksen, hallinnan ja 
kontrolloinnin suoraan älypuhelimista ja tableteista - ajureiden 
asentamista ei tarvita.

b-guard



Jälleenmyyjä

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Honkanummentie 2, 01260 VANTAA
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registerd trademark of Brother Indstries LTD. Brand 
productnames are registered trademarks of their respective companies

Tekniset tiedot

iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

* Kasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan
** DCP-L8400CDN/MFC-8650CDW - ladattavissa tukisivultamme http://solutions.brother.com
*** Vaatii mukana toimitettavan ohjelman

Yleistä DCP-L8400CDN MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT

Laserluokka Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007) <-- <-- <-- <--

Näyttö 9,3 cm leveä värillinen kosketusnäyttö <-- 12,3 cm leveä värillinen 
kosketusnäyttö

<-- <--

NFC - <-- <-- <-- Sisäärakennettu kortinlukija, 
suojattu todennus

Tulostus

Tulostusnopeus (A4)  Jopa 28 väri- ja mustavalkosivua/min <-- Jopa 30 väri- & mustavalko-
sivua/min

<-- <--

Kaksipuolinen tulostusnopeus Jopa 14 väri- ja mustavalkokuvaa/min <-- <-- <-- <--

Tarkkuus Jopa 2400 x 600 dpi <-- <-- <-- <--

Tulostuskielet, emulointi PCL6, BR-Script3 (PostScript 3-emulointi) <-- <-- <-- <--

Pilvitulostus (Web Connect) Tulostaa suoraan Box-, Dropbox-, 
Evernote®-, Facebook-, Flickr-® Google 
Drive-™, Picasa™ ja OneDrive® palveluista

<-- <-- <-- <--

Skannaus

Tarkkuus Jopa 1200 x 2400 dpi <-- <-- <-- <--

Pull-skannaus*** Skannaus sähköpostiin, kuvaksi, tekstin-
tunnistukseen, tiedostoon, USB-muistiin, 
SharePoint- ja Evernote-palveluun ja 
hakukelpoiseksi PDF-tiedostoksi

<-- <-- <-- <--

Push-skannaus Skannaus verkkokansioon (vain 
Windows), FTP-palvelimelle, Secure 
FTP-palvelimelle, sähköpostipalvelimelle 
ja pilveen

<-- <-- <-- <--

Skannaus pilveen Skannaa suoraan suoraan Box-, 
DropBox-, Evernote-, Facebook-, Flickr-, 
Google Drive-,Picasa-  & OneDrive-
palveluihin

<-- <-- <-- <--

Kopio

Kopiointinopeus (A4) Jopa 28 väri- & mustavalkosivua/min <-- Jopa 30 väri- & mustavalko-
sivua/min

<-- <--

Tarkkuus Jopa 1200 x 600 dpi <-- <-- <-- <--

Faksi

Modeemi - 33,6 kbit/s Super G3 - 33,6 33,6 kbit/s Super G3 <--

Internet faksi (iFax) - Kyllä** - Kyllä <--

Paperinkäsittely

Vakiopaperikasetti 250 arkkia <-- <-- <-- 250+500 arkkia

Lisäpaperikasetti 500 arkkia (LT-320CL) <-- <-- <-- -

Monikäyttöalusta 50 arkkia <-- <-- <-- <--

Autom.dokumentinsyöttölaite 35 arkkia 35 arkkia, automaattinen 
2-puolinen skannaus

50 arkkia, automaattinen 
2-puolinen skannaus

<-- <--

Liitännät

Paikallinen liitäntä USB 2.0, USB-muistipaikka <-- <-- <-- <--

Langaton verkkoliitäntä    - IEEE 802.11 b/g/n <-- <-- <--

Kiinteä verkkoliitäntä 10Base-T/100Base-TX <-- <-- <-- <--

Mobiili iPrint&Scan-sovellus, AirPrint  
ja Google Cloud Print™

iPrint&Scan-sovellus, AirPrint, 
Google Cloud Print™ ja  
Wi-Fi Direct™

<-- <-- <--

Käyttö

Suositeltu tulostusmäärä 500 - 3000 sivua 500 - 3000 sivua 750 - 4000 svua <-- 1000 - 5000 sivua

Tulostustarvikkeet
Malli DCP-L8400CDN / MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW / MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT

Värikasetti Aloituskasetti Vakiokasetti Suurvärikasetti Aloituskasetti Vakiokasetti Suurvärikasetti Supervärikasetti Aloituskasetti Supervärikasetti

Musta 2500 sivua* TN-321BK 
2500 sivua*

TN-326BK 
4000 sivua*

2500 sivua* TN-321BK 
2500 sivua*

TN-326BK 
4000 sivua*

TN-329BK 
6000 sivua*

6000 sivua* TN-900BK 
6000 sivua*

Syaani 1500 sivua* TN-321C 
1500 sivua* 

TN-326C 
3500 sivua*

1500 sivua* TN-321C 
1500 sivua* 

TN-326C 
3500 sivua*

TN-329C 
6000 sivua*

6000 sivua* TN-900C 
6000 sivua*

Magenta 1500 sivua* TN-321M 
1500 sivua* 

TN-326M 
3500 sivua*

1500 sivua* TN-321M 
1500 sivua* 

TN-326M 
3500 sivua*

TN-329M 
6000 sivua*

6000 sivua* TN-900M 
6000 sivua*

Keltainen 1500 sivua* TN-321Y 
1500 sivua* 

TN-326Y 
3500 sivua*

1500 sivua* TN-321Y 
1500 sivua* 

TN-326Y 
3500 sivua*

TN-329Y 
6000 sivua*

6000 sivua* TN-900Y 
6000 sivua*

Rumpuyksikkö DR-321CL – 25 000 A4-sivua

Siirtohihna BU-320CL – Jopa 50 000 sivua

Hukkavärisäiliö WT-320CL – Jopa 50 000 sivua


