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Profesjonelle, allsidige tilkoblede  
enheter med lave driftskostnader.
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Din partner  
på hjemme- 
kontoret



Arbeid 
tilkoblet, 
alltid



I dagens verden arbeider flere og 
flere av oss hjemmefra. Vi har derfor 
full forståelse for behovet for pålitelig 
profesjonell utskrift fra en kompakt, 
stilig maskin. Med disse fullt tilkoblede, 
multifunksjonsenhetene som byr på en 
rekke funksjoner og uovertruffen kvalitet, 
kan du utføre alle arbeidsrelaterte 
oppgaver fra hjemmets lune rede.

I tillegg til et stort utvalg av profesjonelle spesifikasjoner,  
som gjør at du kan skrive ut og skanne et stort utvalg 
dokumenter med høytytende blekkpatroner, får du også 
betydelig lavere utskriftskostnader.

Serien inneholder tre multifunksjonsenheter, hver av dem med 
ulike fordeler som gjør det enklere og mer produktivt å arbeide 
hjemmefra. En av enhetene er det siste tilskuddet i vår All in 
Box – en utskriftspakke som gjør det enklere for deg å arbeide, 
og som reduserer utskriftskostnader ved å ha 3 års forbruk av 
rekvisita* inkludert.

Profesjonell utskriftskvalitet 
hjemme 

*I samsvar med ISO/IEC 24711.
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*Horisontal kontra vertikal.  
**ISO/IEC 24734.  
***ISO/IEC 24711.

*Horisontal kontra vertikal.  
**ISO/IEC 24734.  
***ISO/IEC 24711.

• Kablet og trådløs tilkobling
• NFC – nærfeltskommunikasjon
• Kompatibel med mobil – last ned app:  

Brother Mobile Connect 
• 6,8 cm LCD-berøringsskjerm
• Automatisk 2-sidig utskrift
• Utskriftsoppløsning på 1200 x 4800 dpi*
• Utskriftshastigheter på 20 ipm i sort-hvitt  

og 19 ipm i farger**
• Automatisk 20 arks dokumentmater
• 400 arks papirinnmating
• Ytelse standar blekk:  

Sort ( LC426BK ) – 3000 sider*** 
Farge ( LC426CMY ) – 1500 sider***

• 3 års garanti ved registrering,  
les mer på brother.no/garanti

• Trådløs tilkobling
• Kompatibel med mobil – last ned app:  

Brother Mobile Connect 
• 4,5 cm LCD-display
• Automatisk 2-sidig utskrift
• Utskriftsoppløsning på 1200 x 4800 dpi*
• Utskriftshastigheter på 20 ipm i sort-hvitt  

og 19 ipm i farger**
• Automatisk 20 arks dokumentmater
• 150 arks papirinnmating
• Ytelse standar blekk: 

Sort ( LC426BK ) – 3000 sider*** 
Farge ( LC426CMY ) – 1500 sider***

• 3 års garanti ved registrering,  
les mer på brother.no/garanti 

MFC-J4340DW leveres med LC426 blekkpatroner. Første gang du  
installerer et sett med blekkpatroner, vil maskinen bruke noe blekk for 
å fylle leveringsrørene for utskrifter av høy kvalitet. Denne prosessen vil 
bare skje én gang. Mengden gjenværende blekk*** vil være minimum 
2250 sider BK og 975 sider CMY.

MFC-J4540DW leveres med LC426 blekkpatroner. Første gang du  
installerer et sett med blekkpatroner, vil maskinen bruke noe blekk for 
å fylle leveringsrørene for utskrifter av høy kvalitet. Denne prosessen vil 
bare skje én gang. Mengden gjenværende blekk*** vil være minimum 
2250 sider BK og 975 sider CMY.

ÅRS 
GARANTI
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• Kablet og trådløs tilkobling
• NFC – nærfeltskommunikasjon
• Kompatibel med mobil – last ned app:  

Brother Mobile Connect 
• 6,8 cm LCD-berøringsskjerm
• Automatisk 2-sidig utskrift
• Utskriftsoppløsning på 1200 x 4800 dpi*
• Utskriftshastigheter på 20 ipm i sort-hvitt  

og 19 ipm i farger**
• Automatisk 20 arks dokumentmater
• 400 arks papirinnmating
• Tre års forbruk av blekk: 

Sort ( LC426XLBK ) – 6000 sider*** 
Farge ( LC426XLCMY ) – 5000 sider***

• 3 års garanti ved registrering,  
les mer på brother.no/garanti 

*Horisontal kontra vertikal.  
**ISO/IEC 24734.  
***ISO/IEC 24711.

MFC-J4540DWXL1 FLAGGSKIP- 
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MFC- J4540DWXL leveres med LC426XL blekkpatroner. Første gang du 
installerer et sett med blekkpatroner, vil maskinen bruke noe blekk for 
å fylle leveringsrørene for utskrifter av høy kvalitet. Denne prosessen vil 
bare skje én gang. Mengden gjenværende blekk*** vil være minimum 
5100 sider BK og 3750 sider CMY.

ÅRS 
GARANTI

3



Vi har endret blekkpatronene våre for å gi plass til mer blekk og 
laget en intern blekktank som gir enda flere sider med uavbrutt 
utskrift, uten at den kompakte skrivebordstørrelsen har måttet vike. 
Ved hjelp av sidemålerfunksjonen kan du også sjekke gjenværende 
blekknivåer i LCD-displayet, for dermed å unngå avbrutt utskrift.

Det blir ikke enklere enn dette, fra umiddelbar igangsetting 
av enheten til den daglige bruken. Og arbeider du med store 
dokumenter, kan du konsentrere deg om arbeidet mens 
multifunksjonsenheten behandler dokumentene dine. Du er 
garantert bedre effektivitet og produktivitet, uansett om enheten 
skriver ut dobbeltsidig automatisk og dermed sparer både 
miljøet og papir, eller flersidig ved hjelp av den automatiske 
dokumentmateren.

Selv om du arbeider hjemmefra, skal ikke det gå utover utskrift-
kvaliteten. Med disse enhetene kan du forvente deg utskriftskvalitet 
på høyeste nivå og høy utskriftshastighet – helt uten problemer. 

Som multifunksjonsenheter gjør disse maskinene så mye mer enn 
å skrive ut. For eksempel kan de tilgjengelige skannefunksjonene 
gi deg betydelig bedre produktivitet når du arbeider hjemmefra. 
Du kan skanne i farger eller sort-hvitt til flere steder og ved høye 
hastigheter og dermed oppnå bedre arbeidsflyt.

Den nyeste blekkpatronteknologien

Fleksible og brukervennlige

Profesjonell utskriftskvalitet 

Skanningsteknologi 

Hva er All in Box?
All in Box er en enkel, men effektiv utskriftspakke som 
tilbyr både spart tid og sparte penger. Den gjør at du 
kan fortsette å skrive ut, uansett omstendighetene.

• Et utvalg av allsidige enheter som tilbyr funksjoner 
for utskrift, kopiering og skanning

• Utskrift til lav kostnad, nok blekk for opptil 3 år

Hjelper deg med å oppnå mer  
når du arbeider hjemmefra

XLXL



Måten vi lever og arbeider på endrer  
seg raskt, og for å gi den fleksibiliteten 
som trengs, har vi lansert en ny app.
Brother Mobile Connect gir intuitiv, 
tidsbesparende funksjonalitet som føyer 
seg sømløst inn i en hektisk livsstil. 
Skriv ut fra hvor som helst, håndter 
dokumenter og ha full oversikt i appen.

Ny app: 
Brother Mobile 
Connect

App-funksjoner

For en god utskrifts-/ 
skanneopplevelse

Ingen flere tapte 
skannede filer

Send en utskriftsjobb,  
når som helst, hvor som 
helst

Bytt ut blekkpatroner 
raskt og enkelt

Grensesnitt som kan 
tilpasses

LAST NED 
GRATIS

Du ville ikke fylt feil drivstoff på bilen din, ville du? For å få 
mest mulig ut av Brother-skriveren må du ikke gå i kompromiss 
med blekk; bare originalt blekk fra Brother gir deg den beste 
utskriftsytelsen hver gang.

Originale blekkpatroner fra Brother sørger ikke bare for at skriveren  
din er i best mulig stand til å gi uovertruffen utskriftskvalitet. De gir 
også en mer gjennomført ytelse enn uoriginale blekkpatroner.

I tillegg sparer du penger ved å unngå å pådra deg kostnader til nye 
utskrifter eller ubrukelige patroner. Med blekk fra Brother blir det riktig 
fra første utskrift.

Original rekvisita fra Brother 
gir deg ro i sjelen og garantert 
høy kvalitet.

Original rekvisita fra Brother



Karvesvingen 5, 0579 Oslo
Tlf.: 22 57 75 00 

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

brother.no

Alle spesifikasjoner er korrekte på utgivelsestidspunktet og kan endres. Brother er et registrert varemerke for Brother Industries Ltd.  
Produktmerkenavn er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive selskaper.
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