
Toimintoja joita et osannut odottaa

EI AINOASTAAN UUSI  
MUSTAVALKOLASERTULOSTIN

TIE TEHOKKUUDEN 
LISÄÄMISEEN



2

Brother Esittely
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Esittelyssä uusi ammattikäyttöön 
suunnattu Brother 
mustavalkolasermallisto, joka 
on suunniteltu tarjoamaan laajat 
käyttömahdollisuudet.

Uusi mallisto tarjoaa kaiken, mitä 
asiakkaasi ammattikäyttöön tarkoitetulta 
tulostimelta haluavat. Kuten korkea 
tulostuslaatu, erittäin nopea tulostus ja 
skannaus (jopa 50 sivua minuutissa), 
luotettavuus ja alhaiset käyttökustannukset.

Mallisto tarjoaa myös jotain tälle 
tuoteluokalle täysin ennenkuulumatonta:  
Yritystasoisen integroinnin, jonka 
ansiosta yritykset voivat luoda 
räätälöityjä tulostusratkaisuja avoimen 
ohjelmistoalustan kautta. 

Uusinta uutta tällä sektorilla 
tarjoava Brother mallisto antaa lisää 
mahdollisuuksia yrityksen näkyvyyden 
lisäämiseen ja asiakaskunnan 
laajentamiseen.  

Se tarjoaa erinomaista suorituskykyä, 
paremmat hallintamahdollisuudet ja lisää 
tietoturvaa.  

Itse asiassa se tarjoaa sinulle kaiken 
tarvitsemasi, jotta voit myydä enemmän.

Vaatimasi suorituskyky ja lisänä mahdollisuudet joita et 
osannut odottaa
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Brother Miksi Brother?
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Brotherin avulla 
mahdollisuutesi 
ovat rajattomat

Lupaamme tukea … mustaa valkoisella

Brother ei tee vain erinomaisia tulostimia, 
vaan myös erinomaisia työvälineitä. Oli kyse 
sitten innovatiivisesta tulostinsuunnittelusta, 
tai “At Your Side” tarjoamastamme teknisestä 
tuesta ja huoltopalvelusta. 

Asiakkaasi näkevät Brother tuotebrändin 
uudella tapaa.

Uuden mallistomme lanseerauskampanja 
varmistaa, että yhä useampi asiakkaasi 
tunnistaa sen heille tarjoamat edut. 
Kerromme integrointimahdollisuuksista, 
suorituskyvystä, sujuvasta työnkulusta 
ja turvaominaisuuksista, joiden ansiosta 
asiakkaasi on helppo valita Brother.
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Pyrimme ennakoimaan asiakkaidesi odotukset, 

jotta voimme auttaa myyntisi kasvattamisessa. 

Asiakkaidemme käyttökokemuksia kuunnellen lisäsimme 

mustavalkotulostimiemme tulostusvolyymiä laadusta 

silti tinkimättä, IT-päälliköiden toiveesta paransimme 

hallintamahdollisuuksia ja huomioimme myös taloushallinnon 

toiveen alhaisista käyttökustannuksista. Uusi ammattikäyttöön 

suunnattu mustavalkomallistomme jopa ylittää nämä 

vaatimukset.

Brother Edut asiakkaille

Ei ainoastaan 
uusi mustavalko-
lasertulostin…  
Vaan uusi tapa 
ajatella
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Ajattele integroinnin  
mahdollistamaa potentiaalia

Uusi mallistomme on saumattomasti 
integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin 
BSI:n (Brother Solutions Interface) 
ansiosta. Tämä mahdollistaa räätälöidyt 
tulostusratkaisut, jotka voidaan ottaa 
helposti käyttöön monilla eri laitteilla. Myös 
laitteen käyttöliittymä on räätälöitävissä ja 
antaa täydet mahdollisuudet tulostuksen, 
skannauksen ja muiden toimintojen 
hallintaan. 

Ensimmäistä kertaa tässä tuoteluokassa.  

Ajattele yritystasoisia toimintoja, mutta 
ilman yritystason kustannuksia

Toiminnot jotka yleensä sisältyvät vain 
kalliisiin toimistolaitteisiin ovat nyt yhä 

useampien saatavilla. NFC (Near Field 
Communication) lisää asiakkaiden 
asiakirjaturvallisuutta ja Pull printing-tulostus 
mahdollistaa käyttäjätunnistuksen ilman 
erillistä kortinlukijaa. Suuri 12,3 cm leveä 
intuitiivinen kosketusnäyttö (DCP- ja MFC-
malleissa) tekee laitteesta käyttäjäystävällisen. 

Ajattele laajemmin

Tulostimet ovat käyttövalmiita 
heti pakkauksesta purettaessa. 
Tiedämme kuitenkin, että työryhmien 
paperinkäsittelylle asettamat vaatimukset 
vaihtelevat ja siksi laitteemme ovat 
räätälöitävissä paperikapasiteettia lisäävin  
lisäpaperikasetein ja lajittelijoin, jotta 
toimistotyö sujuvoituu.
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Brother Edut asiakkaille

Esittelyssä uuden sukupolven 
mustavalkolasermallisto

Parempi 
suorituskyky 
lisää potentiaalia
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Teknisiin innovaatioihin pohjautuva uusi 
Brother mallisto nostaa laitteemme   
mustavalkotulostinmarkkinoiden kärkeen. Se 
tarjoaa täysin uudenlaisen suorituskyvyn ja laajan 
toimintovalikoiman. Selvitimme ammattikäyttöön 
suunnatuille mustavalkotulostimille asetut odotukset ja 
teimme parannuksia neljällä tärkeimmällä osa-alueella:  

1 Parempi luotettavuus

Suunnittelimme tulostimet joiden käyttöikä 
on pidempi ja jotka vastaavat korkeaa 
tulostusvolyymia vaativien työryhmien 
vaatimuksiin. Tulostimet on suunniteltu täysin 
uudelleen ja niiden laatu ja kestävyys on 
entistäkin parempi.

3 Parempi työnkulku

Parannuksiin kuuluu myös 80 sivun 
automaattinen dokumentinsyöttölaite, joka 
mahdollistaa nopean ja korkealaatuisen 
2-puolisen skannauksen suoraan
asiakirjanhallintajäjestelmiin. Intuitiivinen ja
käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja parempi
tuki eri tallennusvälineille ja pilvipohjaisille
palveluille kuten Microsoft SharePointille. Juuri
sitä mitä kiireisessä toimistossa on odotettu.

4 Parempi tietoturva

Paras mahdollinen tietoturva on yrityksille 
erittäin tärkeää. Vastaamme vaatimuksiin 
Active Directory-, SFL 3.0- ja Internet 
Protocol Security (IPsec)-tuella. Mallisto 
tarjoaa lisäksi Print Archive, Secure Reset ja 
sertifikaattihallinnan sekä NFC (Near Field 
Communication)-tuen laitteen suojattuun 
käyttöön ja todentamiseen. 

Lattialla seisova malli. Erinomaiset edut.

Lattialla seisovat tulostimet mielletään perinteisesti 
suurien toimistojen kalleina investointina. Brother 
mustavalkolasermallisto murtaa tämän ajattelutavan 
ja tarjoaa tarjoaa työryhmille luotettavaa suorituskykyä 
huomiota herättävän edullisin kokonaiskustannuksin.

2 Parempi suorituskyky

Ensimmäinen tuloste valmistuu alle 7,5 
sekunnissa ja seuraavat jopa 50 sivun 
minuuttinopeudella. Paperikapasiteetti on 
jopa 2650 arkkia lisävarusteena saatavaa 650 
arkin lajittelijaa käyttäen, joten asiakkaidesi 
odottamat tulostustyöt valmistuvat helposti.  
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Brother Edut asiakkaille
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Suunniteltu integroitavaksi

Mallisto on suunniteltu soveltumaan 
mihin tahansa verkkoympäristöön tai 
työryhmäkäyttöön. Siksi laitteet ovat 
saumattomasti integroitavissa ja vastaavat 
asiakkaiden vaatimuksiin:

•  Avoin rajapinta maksimoi mahdollisuudet
käyttöliittymäräätälöintiin

•  Erinomaiset liitäntämahdollisuudet 
pilvituen ja BSI (Brother Solutions
Interface)-tuen ansiosta

Suunniteltu suorituskykyiseksi

Kun kyse on suorituskyvystä, on sekä 
tulostus- että skannausnopeudella yhtä 
paljon merkitystä.

•   Tulostusnopeus jopa 50 sivua minuutissa
ja ensimmäinen tuloste alle 7,5 sekunnissa
valmiustilasta ja paperikasetista
vähentävät odotusaikaa

•   Paranna tuottavuutta skannaamalla jopa
50 sivua ja 2-puolisena jopa 100 kuvaa
minuutissa

Monipuolinen paperinkäsittely

Työryhmien tulostusmäärät ja 
asiakirjanhallintavaatimukset vaihtelevat ja 
siksi tarjoamme lisälaitteita, jotka helpottavat 
paperinkäsittelyä. Näitä ovat: 

Paperinsyöttö:

•  Maksimi 1090 arkin paperikapasiteetti
lisävarusteena saatavilla
lisäpaperikaseteilla

Paperin ulostulotaso:

•  Lajittelija erottelee tulosteet omaan
lokeroonsa käyttäjittäin tai työryhmittäin
ja nopeuttaa siten valmiiden tulosteiden
käsittelyä.

Ammattikäyttöön suunnattu 
mustavalkolaitemallisto 
todelliseen yrityskäyttöön

Valittavana 9 erilaista ja monipuolista mallia, jotka tuovat suurta 
tulostusvolyymia tarjoavat mustavalkotulostimet yhä useampien 
yritysten saataville. 
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PrintSmart Cost Control täydelliseen 
tulostuksenhallintaan 

PrintSmart Cost Control tuo yrityksen 
tulostusmäärät ja tulostimien käytön 
näkyväksi. Yksinkertainen käyttöliittymä 
ja raportointitoiminto mahdollistavat 
tulostuskustannusten tarkemman seurannan 
tulostuskustannusten laskemiseksi ja 
toimistotyön tehostamiseksi.

PrintSmart Secure Pro takaa 
turvallisen tulostuksen

PrintSmart Secure Pron toimintojen 
perustana on PrintSmart Cost Control, joka 
tarjoaa parempaa tulostuksen tietoturvaa 
pull-printing toiminnon avulla. Mobiilitulostus 
ja laajat skannausmahdollisuudet tarjoavat 
lisäarvoa mille tahansa pienelle ja 
keskisuurelle yritykselle.

PrintSmart Mobile helppoon 
mobiilitulostukseen

PrintSmart Mobile on pilvipalvelupohjainen 
tulostusratkaisu, joka tarjoaa työntekijöille 
ja vierailijolle helpon tavan tulostaa. 

Erinomainen mihin tahansa liikkuvaa 
henkilökuntaa työllistävään yritykseen 
tai omien laitteiden käytön (BYOD, Bring 
Your Own Device) salliville yrityksille, sillä 
kaikki voivat tulostaa nopeasti, helposti ja 
turvallisesti suoraan mobiililaitteistaan. 

Tulostuksenhallintapalvelu

MPS-tulostuksenhallintapalvelu auttaa 
asiakasta parantamaan tuottavuutta ja 
tehostamaan budjetointia. Palvelussa laitteet 
hankitaan leasing-rahoituksella ja tulosteista 
maksetaan tulostettujen sivujen perusteella. 
Se ei siis sido yrityksesi pääomaa ja 
mahdollistaa alemmat tulostuskustannukset.

Palvelut ammattikäyttöön

Varmistaaksemme jatkuvan tulostinkannan 
optimoinnin, tarjoamme valikoiman palveluita, 
jotka kattavat koko ostoprosessin – arviointi, 
optimointi ja toteutus – jotka takaavat, että 
asiakkaasi vaatimukset täyttyvät. 

Tulostusratkaisut yrityskäyttöön

Brother Yleiskatsaus DHL-mallistoon 

Joustavia Brother 
tulostusratkaisuja 

Tulostusratkaisumme ovat jännittäviä innovaatioita jotka 
helpottavat työtäsi. Tarjoamme valikoiman tulostusratkaisuja, 
jotka auttavat asiakastasi maksimoimaan tulostustehokkuuden 
ja minimoimaan kustannukset. Jokainen malliston tulostin tuo 
etua yrityksellesi.
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Brother DHL-yhteensopivuus

Odottamattomia etuja 

16

Jopa 

50
sivun tulostusnopeus vähentää 
tulosteiden odotteluun 
kuluvaan aikaa.

Huomattava, jopa

10 000
sivun tulostuskapasiteetti vastaa vaativien 
tulostusympäristöjen vaatimuksiin.

Supernopea gigabitin verkkoyhteys 
varmistaa sujuvan työnkulun.

Monipuoliset 
paperinkäsittelymahdollisuudet 
vastaavat vaativiin käyttövaatimuksiin. 
520 arkin paperikasetti & paperinsyötön 
tunnistin ja lisävarusteena 520 x 2 / 250 
x 3 / 520 x 4 paperitornit.

Käyttäjäystävällinen 12,3 cm 
kosketusnäyttö.
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Mukana suuri, jopa 12000 sivun 
värikasetti, mahdollisuus käyttää jopa

20 000 
 sivun suurvärikasettia.

Monipuoliset toiminnot valmiita tulosteita 
varten. Vakiona 

250 
arkin ulostulotaso ja paperinsyöttöhäiriöiden 
tunnistin, sekä lisävarusteena lajittelija.

Lisävarusteena saatavalla 4 lokeron 
lajittelijalla saat neljä uutta ulostulotasoa.

Suuri 

1Gt
muisti, johon mahtuvat useiden 
eri käyttäjien monisivuiset 
asiakirjatallenteet.

Edistyneillä skannaustoiminnoilla ja 80 arkin 
ADS:llä skannaat helposti jopa 50 sivua tai 
2-puolisena jopa 100 kuvaa minuutissa.

Sisäänrakennettu NFC kortinlukijalla 
ja käyttäjätodennus lisää tulostuksen 
tietoturvaa.

Lisävarusteena lisäpaperikasetteja joilla 
varmistat, että suuretkin tulostustyöt 
valmistuvat nopeasti ja ilman 
keskeytyksiä.
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Brother Brother tulostustarvikkeet
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Loimme tulostimet, joiden ominaisuudet 
herättävät huomiota ja samalla varmistimme, 
että myös niiden käyttökustannukset ovat 
kilpailukykyisiä. 

Uudella erittäin suurella värikasetilla voidaan 
tulostaa jopa 20 000 sivua ja vaihtaa se 
vasta sitten, joten tulostuskustannukset 
säilyvät alhaisina.

Erinomainen mahdollisuus auttaa asiakastasi 
säästämään rahaa

Houkuttavan alhaiset 
kokonaiskustannukset
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Brother DHL-mallisto lyhyesti

Lisää 
liiketoimintamahdollisuuksia… 
mustavalkotulostimilla, jotka 
on suunniteltu useille eri 
sovelluksille 
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Hyödynnä suurta tulostus- ja skannausnopeutta, helppoja 
kopiointi- ja faksitoimintoja, suurta paperikapasiteettia ja 
ulostuloalustaa, joka tarjoaa erinomaista käyttömukavuutta 
suurille työryhmille. 

• Tulostaa, skannaa, kopioi, faksaa
• Tulostusnopeus jopa 50 s/min
• Skannausnopeus jopa 50 s/min (100 k/min)
• Paperikapasiteetti 2 x 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 80 arkin autom. dokumentinsyöttölaite autom.
• 12,3 cm kosketusnäyttö
• NFC (mobiilitulostukseen ja laitteelle tunnistautumiseen)
• USB-, kiinteä- ja langaton verkkoliitäntä
•  Jopa 20 000 arkin suurvärikasetti (mukana 12000 sivun

aloitusväri)
• Lisävarusteena 1 lisäpaperikasetti

Neljä toimintoa yhdistävä monitoimilaite 
tulostaa, skannaa, kopioi ja faksaa, 
sekä sisältää suuren kosketusnäytön 
ja näppärän 80 arkin automaattisen 
dokumentinsyöttölaitteen.

• Tulostaa, skannaa, kopioi, faksaa
• Tulostusnopeus jopa 46 s/min
•  Skannausnopeus jopa 50 s/min 

(100 k/min)
• Paperikapasiteetti 2 x 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 80 arkin autom. dokumentinsyöttölaite
• 12,3 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja autentikointiin)
• USB-, kiinteä- ja langaton verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 12000 sivua (mukana 

8000 sivun aloitusväri)
• Lisävarusteena 1 lisäpaperikasetti

MFC-L6800DWT

Tulostus- ja skannausnopeus jopa 50 sivua 
minuutissa, kopiointi- ja faksitoiminnot, sekä 
lisävarusteena saatavat lisäpaperikasetit 
tekevät MFC-L6900DW:stä työryhmäsi 
tärkeän työvälineen.

• Tulostaa, skannaa, kopioi, faksaa
• Tulostusnopeus jopa 50 s/min
• Skannausnopeus jopa 50 s/min (100 k/min)
• Paperikapasiteetti 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 80 arkin autom. dokumentinsyöttölaite
• 12,3 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja laitteelle 

tunnistautumiseen)
• USB-, kiinteä- ja langaton verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 20 000 sivua 

(mukana 12 000 sivun aloitusväri)
•  Lisävarusteena jopa 2 

lisäpaperikasettia / paperitorni 

MFC-L6900DW

Tulostaa, skannaa ja kopioi tehokkaammin ja 
nopeammin suurta käyttäjäystävällistä 12.3 
cm kosketusnäyttöä käyttäen.

• Tulostaa, skannaa, kopioi
• Tulostusnopeus jopa 46 s/min
•  Skannausnopeus jopa 50 s/min 

(100 k/min)
• Paperikapasiteetti 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 80 arkin autom. dokumentinsyöttölaite
• 12,3 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja autentikointiin)
•  USB-, kiinteä- ja langaton verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 12000 sivua (mukana 

8000 sivun aloitusväri)
•  Lisävarusteena jopa 2 lisäpaperikasettia / 

paperitorni

DCP-L6600DW

Monipuoliset toiminnot tehokkaaseen 
tulostukseen, skannaukseen, kopiointiin ja 
faksaukseen, sekä mahdollisuus upgreidata 
lisäpaperikasetein suurellekin työryhmälle. 

• Tulostaa, skannaa, kopioi, faksaa
• Tulostusnopeus jopa 46 s/min
•  Skannausnopeus jopa 50 s/min 

(100 k/min)
• Paperikapasiteetti 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 80 arkin autom. dokumentinsyöttölaite
• 12,3 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja autentikointiin)
• USB-, kiinteä- ja langaton verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 12000 sivua (mukana 

8000 sivun aloitusväri)
•  Lisävarusteena jopa 2 lisäpaperikasettia / 

paperitorni

MFC-L6800DW

MFC-L6900DWT

* Värikasetin kesto mitattu ISO/IEC 19752 mukaan.
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50 sivun tulostusnopeus tekee tästä mallista 
suorituskykyisen ja monipuolisen tulostimen, 
jonka paperikapasiteettia voidaan lisätä 
lisäpaperikaseteilla ja 4 lokeron lajittelijalla.

• Tulostaa
• Tulostusnopeus jopa 50 s/min
• Paperikapasiteetti 520 arkkia
•  Ulostuloalusta 250 arkkia
• 4,5 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja 

autentikointiin)
•  Liitännät USB, kiinteä ja langaton 

verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 20000 sivua (mukana 

12000 sivun aloitusväri)
•  Lisävarusteena 3 kpl 250 sivun 

lisäpaperikasettia / 2 kpl 520 sivun 
lisäpaperikasettia / paperitorni

• Lisävarusteena 4 lokeron lajittelija

Yrityksille suunnattu suorituskykyinen 
HL-L6300DW on tulostin, joka tuottaa 
upeaa tulostusjälkeä ja tarjoaa erinomaiset 
paperinkäsittelytoiminnot 

• Tulostaa
• Tulostusnopeus jopa 46 s/min
• Paperikapasiteetti 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 4,5 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja 

autentikointiin)
•  Liitännät USB, kiinteä ja langaton 

verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 12000 sivua (mukana 

8000 sivun aloitusväri)
• Lisävarusteena 1 lisäpaperikasetti
• Lisävarusteena 4 lokeron lajittelija 

Kun työ sitä vaatii, on HL-L6400DWT 
aina valmiina auttamaan sinua ja tulostaa 
asiakirjasi 50 sivun minuuttinopeudella ja 
valinnaista 4 lokeron lajittelijaa käyttäen. 

• Tulostaa
• Tulostusnopeus jopa 50 s/min
• Paperikapasiteetti 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 4,5 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja 

autentikointiin)
•  Liitännät USB, kiinteä ja langaton 

verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 20000 sivua 

(mukana 12000 sivun aloitusväri)
• Lisävarusteena 1 lisäpaperikasetti
• Lisävarusteena 4 lokeron lajittelija

Suorituskykyinen mustavalkolasertulostin 
on erinomainen valinta suurta 
tulostusvolyymia ja kooltaan pientä 
laitetta etsiville käyttäjille.

• Tulostaa
• Tulostusnopeus jopa 46 s/min
• Paperikapasiteetti 2 x 520 arkkia
• Ulostuloalusta 250 arkkia
• 4,5 cm kosketusnäyttö
•  NFC (mobiilitulostukseen ja 

autentikointiin)
•  Liitännät USB, kiinteä ja langaton 

verkkoliitäntä
•  Suurvärikasetti jopa 12000 sivua 

(mukana 8000 sivun aloitusväri)
• Lisävarusteena 1 lisäpaperikasetti
• Lisävarusteena 4 lokeron lajittelija 

Brother DHL-mallisto lyhyesti

HL-L6400DW

HL-L6300DW

HL-L6400DWT

HL-L6300DWT

*Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19752 mukaan.
Lue lisää tulostimen eduista sivuiltamme brother.fi
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• 250 arkin lisäpaperikasetti
•  3 x arkin lisäpaperikasettia 

(max) / tulostin
•  2 x 250 arkin lisäpaperikasettia 

(max) / DCP/MFC-mallit

• 4 x 520 arkin paperitorni jalustalla

• 520 arkin lisäpaperikasetti
• 2 x 520 arkin kasettia (max)

Ammattikäyttöön suunnatut 
lisälaitteet tälle tuotevalikoimalle

LT-5505

TT-4000

LT-6505

MX-4000

• 4 lokeron lajittelija
•  100 arkkia x 4 lokeroa, voidaan 

muokata 400 arkille x 2 lokerolle
• Lajittelija soveltuu tulostimille
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Brother Earth

Brother Earth -verkkosivustomme 
tiedottaa asiakkaitamme vihreistä 
tuoteinnovaatioistamme, maailmanlaajuisista 
ympäristöhankkeistamme ja siitä miten 
voit osallistua niihin. Etsitpä sitten tietoa 
siitä miten alennamme ompelukoneiden 
melutasoa, autamme paikallisia asukkaita 
puhdistamaan jokia Filippiineillä, tai tietoa 

muista tuhansista ympäristöhankkeistamme 
joissa olemme mukana, löydät lisätietoa 
sivuilta www.brotherearth.com 

Brotherin ympäristöhankkeet

Brother International Europe on tehnyt Cool 
Earth hyväntekeväisyysjärjestön kanssa 
yhteistyötä jo vuodesta 2009 saakka ja vahva  
yhteistyö tukee luonnon monimuotoisuutta 
Perun Amazonin sademetsässä.

Cool Earth toimii paikallisten yhteisöjen 
kanssa, jotka kokevat metsäkadon 
lähietäisyydeltä. Se tarjoaa suoraa 

taloudellisesta tukea näille yhteisöille 
yhdistäen kyliä toimimaan kilpenä, joka 
suojelee miljoonia hehtaareja metsää. 

Brotherin Eco-Rewards-ohjelma kannustaa 
eurooppalaisia asiakkaita käyttämään ilmaista 
palautus- ja kierrätysjärjestelmää, joka 
takaa, että Brother muste- ja väriainekasetit 
kerätään ja kierrätetään vastuullisesti. 
Vastineeksi Brother tukee Perun sademetsän 
puiden suojelua. 

Tämä sitoumus tarkoittaa sitä, että he voivat 
kierrättää materiaalit osana sitoutumistaan 
ympäristöön, sekä samalla kannustaa muita 
pohtimaan omaa ympäristövaikutustaan.

Työskentelemme 
ympäristön hyväksi

Brother Brother ja ympäristö

Working with you for a better environment
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“Metsämme ei ole 
myytävänä. Meidän 
tulee suojella esi-
isiemme jättämää 
perintöä. Meidän 
tehtävämme on suojella 
metsää lapsiemme ja 
heidän tulevien lastensa 
parhaaksi.”

Julián Quispe Carbólico, 
Tinkareni Village, Peru
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Tiedot ovat oikein painohetkellä. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröimä tuotemerkki. Tuotenimet ovat 
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai niitä valmistavien yritysten rekisteröimiä tavaramerkkejä.




