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Leverer raskt og sikkert profesjonelle 
utskrifter til arbeidsgrupper og
mindre kontorer.



BYGGET FOR Å 
VARE

Bedrifter trenger en skriver de kan 
stole på. Derfor er de nye Business 
Smart skriverne konstruert til å være 
robuste forretningsskrivere.  
De leverer rask, sikker og profesjonell 
utskriftskvalitet med avanserte 
tilkoblingsmuligheter og funksjonalitet 
tilpasset et krevende kontormiljø.

INTROUKSJON



INTRODUKSJON



PROBLEMFRI 
UTSKRIFT

Kombiner fleksibilitet med pålitelighet 
og disse profesjonelle og kraftige 
multifunksjonsmodellene lover å levere 
maksimal ytelse, sømløs tilkobling, høy 
effektivitet og lave utskriftskostnader.



Konstruert for å gi større pålitelighet og gi ny robust 
byggekvalitet i en slitesterk og lettbetjent skriver som 
passer arbeidsgrupper med krevende utskriftsvolumer.

BEDRIFTSKVALITET SOM ER BYGGET  
FOR Å VARE

Vær produktiv med høy utskriftshastighet og utskrift av første 
side på kun 6 sekunder. Med store 250-arks papirmagasin og 
ekstra papirhåndteringsfunksjoner, gir Business Smart-serien 
ekstra papirkapasitet for en rekke medietyper når det trengs. 

STORT UTSKRIFTVOLUM

Sømløs tilkobling på kontoret og når du er på farten med Wi-Fi 
Direct™ og få trådløs utskrift fra smarttelefonen, nettbrett, 
bærbar eller stasjonær pc, uten behov for en ruter. 

TRÅDLØS UTSKRIFT OG SKANNING

NØKKELFUNKSJONER

Med klar sort tekst og livaktige fargeutskrifter, kan du lage 
profesjonelt markedsføringsmateriell og dokumenter som 
skiller seg ut, med nytt pigmentbasert blekk. Våre  
XL-høykapasitets blekkpatroner (tilbehør), bidrar til å holde 
kostnadene nede og samtidig redusere hyppigheten av bytte. 

KOSTNADSEFFEKTIV

Dokumentsamarbeid er raskt og enkelt med muligheten til 
å samle og digitalisere papirdokumenter. Med den store 
berøringsskjermen kan du elektronisk lagre og dele filer 
til nettskytjenester inkludert Google Drive™, OneDrive®, 
Dropbox og Evernote®. 

SAMLE OG DEL INFORMASJON ENKELT



A4 MULTIFUNKSJON SOM 
DU KAN STOLE PÅ

MULTIFUNKSJON

FÅ BEDRE ARBEIDSFLYT MED AVANSERT 
PAPIRHÅNDTERING OG AUTOMATISK TOSIDIG UTSKRIFT, 
KOPI, SKANN OG FAKS.

MFC-J5730DW 

• Automatisk tosidig utskrift, kopi, skann og faks
• 250 + 250 arks papirmagasin
• 100 arks flerbruksskuff
• 9,3 cm LCD berøringsskjerm
• Høyhastighets faks
• 256 MB minne

VÆR PRODUKTIV MED HØY UTSKRIFTSHASTIGHET, 
KABLET OG TRÅDLØS TILKOBLING OG  
PROFESJONELL UTSKRIFTSKVALITET. 

MFC-J5330DW  

• Automatisk tosidig utskrift
• 250 arks papirmagasin og 50 arks ADF
• Bakre manuell enkeltarksmater
• 6,8 cm LCD berøringsskjerm
• 22 ipm sort/hvitt og 20 ipm farge utskriftshastighet
• Utskrift av førtse side på kun 6 sekunder

Samme funksjoner som MFC-J5330DW pluss:Funksjoner:

IDEEL FOR BEDRIFTER SOM KREVER KOMPATIBILITET 
MED EKSISTERENDE IT-SYSTEMER.

MFC-J5930DW  

• NFC tilkobling
• PCL6 / BR-Script3 (PostScript®3™ språkemulering) / PDF v.1.7 / 

XPS v.1.0
• Automatisk detektor for lavt papirnivå i begge papirmagasinene
• Direkte utskrift av PDF fra USB flash minne
• 512 MB minne

Samme funksjoner som MFC-J5730DW pluss:

SKRIV UT I OPPTIL A3



A3 MULTIFUNKSJON SOM ER  
KLAR FOR BEDRIFTSUTSKRIFT

GJØR DEG KLAR TIL FORRETNINGER MED 
UTVIDET PAPIRHÅNDTERING OG EN STOR INTUITIV 
BERØRINGSSKJERM FOR ENKEL NAVIGERING.

MFC-J6930DW 

• 250 + 250 arks papirmagasin
• 100 arks flerbruksskuff
• 9,3 cm LCD berøringsskjerm
• NFC tilkobling
• 256 MB minne
• Automatisk tosidig utskrift, kopi, skann og faks

GJØR UTSKRIFT ENKELT MED FULL A3 FUNKSJON OG 
NETTSKY- OG MOBIL TILKOBLING FOR DELING OG 
LAGRING AV DOKUMENTER NÅR DU ER PÅ FARTEN.

MFC-J6530DW 

• Full A3 funksjon
• Automatisk tosidig utskrift i opptil A3
• 250 arks papirmagasin og 50 arks ADF
• Bakre manuell enkeltarksmater
• 6,8 cm LCD berøringsskjerm
• 22 ipm sort/hvitt og 20 ipm farge utskriftshastighet
• Utskrift av førtse side på kun 6 sekunder

Samme funksjoner som MFC-J6530DW pluss:Funksjoner:

IDEEL FOR BEDRIFTER SOM KREVER KOMPATIBILITET 
MED EKSISTERENDE IT-SYSTEMER.

MFC-J6935DW  

• PCL6 / BR-Script3 (PostScript®3™ språkemulering) / PDF v.1.7 / 
XPS v.1.0

• Automatisk detektor for lavt papirnivå i begge papirmagasinene
• Direkte utskrift av PDF fra USB flash minne
• 512 MB minne

Samme funksjoner som MFC-J6930DW pluss:

MULTIFUNKSJON

UTSKRIFT, KOPI, SKANN, FAKS OPPTIL A3



MOBIL OG NETTSKY UTSKRIFT

MOBIL OG NETTSKY 
LØSNINGER 

Smarttelefoner og nettbrett er 
nå en integrert del av moderne 
forretningspraksis. Vi benytter 
ikke lenger bare stasjonære og 
bærbare datamaskiner for å fullføre  
kontoroppgaver, men også mobiler og 
nettbrett for å skrive ut, skanne, lagre 
og å få tilgang til dokumenter når ute 
på farten. 



MOBIL OG NETTSKY UTSKRIFT

Brother sin egen kostnadsfrie app som enkelt lar deg skrive ut 
fra og skanne til din mobil. Kompatibel med både Apple iOS, 
Android™ og Windows® Phones, iPrint&Scan finner automatisk 
alle kompatible Brother-enheter i det trådløse nettverket.

IPRINT & SCAN 

Lar deg koble din Brother-skriver til din favoritt tredjeparts 
nettskylagringstjeneste. Dokumenter skannes, lastes opp og kan 
skrives ut med Google Drive, Dropbox og OneDrive, direkte fra 
din skriver uten bruk av PC. 

Ideell for de som bruker Android-enheter på kontoret som ønsker 
å skrive ut trådløst. Designet av Brother for å fungere sømløst 
med Android 5.0 eller nyere, og tilbyr en enkel integrert løsning for 
nettverket. Bare velg din destinasjon skriver og trykk skriv ut, og 
appen vil ta seg av resten.

WEB CONNECT 

BROTHER PRINT SERVICE  
PLUG-IN FOR ANDROID

Skriv ut trådløst direkte fra din Mac, iPhone®, iPad, iPod touch og 
alle andre AirPrint kompatible Apple enheter på samme nettverk. 
Bare velg AirPrint ikonet og den vil automatisk finne Brother-
skriveren på nettverket.

AIRPRINT

Print Service lar deg skrive ut via din Android smarttelefon eller 
nettbrett til Mopria-sertifiserte skrivere og multifunksjonsmaskiner 
fra flere ulike produsenter. 

MOPRIA

Følgende mobil og nettsky løsninger gjør det enkelt for deg å koble til, skrive ut og dele 
din informasjon: 

Google Cloud Print 2.0 er en ready-to-go tjeneste som lar deg 
skrive ut trådløst til nesten hvor som helst. Enhver online skriver 
som er registrert på din Google-konto kan godta filer fra alle 
enheter som har Chrome-nettleser eller Android operativsystem, 
uansett hvor du er i verden.

GOOGLE CLOUD 2.0



MOBIL OG NETTSKY UTSKRIFT

PRINTSMART LØSNINGER
PrintSmart Cost Control og Secure Pro er to innovative programvareløsninger som tar sikte på å gi større 
utskriftskontroll over bedriftens utskrifter. 

Lar deg se hvor mange sider som er skrevet ut og hva slags type 
dokument det er, for å hjelpe deg med å finjustere kostnadene. 
Du vil kunne forbedre effektiviteten og øke sikkerheten med 
funksjoner som pull-utskrift. Med full synlighet over bedriftens 
utskrifter, kan du overvåke og påvirke hvordan hver enhet blir 
brukt. 

Gir full oversikt over “hva, når og hvor mye” hver og en ansatt 
skriver ut, for å hjelpe bedrifter å få større kontroll over sine 
utskriftskostnader. Et enkelt brukergrensesnitt gir større innsikt i 
ansattes utskriftsbruk - gir enkel utskriftshåndtering, sporing og 
kontroll for å redusere utskriftskostnadene.

SIKKERHETSFUNKSJONER
Å holde sensitiv data sikkert er i dag topp prioritet for mange organisasjoner. For å gi teamene den fleksibiliteten 
og sikkerheten de trenger, inkluderer vår Business Smart serie multifunksjonsmaskiner følgende funksjoner:

Gir mulighet for å legge til flere pull-utskriftsløsninger, slik at 
brukerne kan få tilgang til maskinens funksjoner og frigjøre 
utskriftsjobber ved hjelp av et kompatibelt NFC-kort eller brikke.* 

INTEGRERT NFC KORTLESER  

Hold deg sikker uansett hvor du er tilkoblet med WPA2™ for 
Enterprise Wi-Fi sikkerhet og 802.1x for nettverkssikkerhet. 

WPA2™ OG 802.1X

Sikker skanning til FTP-servere.

SKANN TIL FTP

* Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.

“HA OVERSIKT OVER KOSTNADENE OG 
SIKKERHETEN VED UTSKRIFT”

PRINTSMART SECURE PRO PRINTSMART COST CONTROL



SPESIFIKASJONER
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100 arks flerbruksskuff (100 x A4 / 50 x A3)

50 arks ADF (kopisortering opp til 30 ark)

50 arks tosidig ADF

6,8 cm LCD berøringsskjerm

9,3 cm LCD berøringsskjerm

Minne - 128 MB

1 x 250 arks papirmagasin

2 x 250 arks papirmagasin

1 ark bakre manuell enkeltarkmater

Generelt

4800 x 1,200 dpi utskriftsoppløsning*

22 sort-hvitt / 20 farger ipm utskriftshastighet**

Utskrift av første side 6 sek***

Automatisk tosidig utskrift, kopi, skann og faks

Utskrift

Direkte utskrift av JPEG bilder fra USB flash minne

Direkte utskrift av PDF fra USB flash minne

Kopi av første side 10 sek (Fra klar modus)*****

Kopi av første side 6 sek (Fra klar modus)*****

Kopi

Minne - 256 MB 

Opptil 600 x 600 dpi (fra ADF), 1200 x 2400 dpi (fra glassplate), 19.200 x 19.200dpi (forbedret)

Skann til USB, e-post, OCR, bilde, fil, nettskylagringstjenester

Skann

Hi-Speed USB 2.0

Innebygget Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Trådløst IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode)

Wi-Fi Direct™

Mobil og tilkobling

Near Field Communication (NFC) 

Brother iPrint&Scan app / AirPrint / Brother Print Service Plug-in / Mopria Google Cloud 2.0

Minne - 512 MB 

Ppairhåndtering

XL-høykapasitets blekkpatroner som tilbehør  (3000 sider sort-hvitt / 1500 sider farger)****

Faks

Hastighet - 14.400bps

Hastighet - 33.600bps

Web / nettsky tilkobling

System kompatibilitet

PCL6 / BR-Script3 (PostScript®3™ språkemulering) / PDF v1.7 / XPS v1.0 **
**
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www.brother.no

Kontakt:

Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo 
Tlf.: +47 22 57 75 00  Faks: +47 22 57 75 09 
Hjemmeside: www.brother.no 
Brukerstøtte: http://solutions.brother.com

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries Ltd. Varemerker og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive selskaper. Det tas forbehold om feil og mangler. 

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

LC3217
STANDARD HØYKAPASITETS BLEKKPATRONER 

(550 SIDER SORT-HVITT / FARGE)

LC3219XL
XL-HØYKAPASITETS BLEKKPATRONER 

(3000 SIDER SORT-HVITT / 1500 SIDER FARGE)

BRUK BROTHER ORIGINAL REKVISITA FOR GARANTERT KVALITET:

BP71GPBP71GA3 BP71GA4 BP60MA3 BP60MA
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