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Professionella 
trådlösa allt-i-ett-
bläckstråleskrivare 
med A3-kapacitet



Kontorsmiljön är i ständig förändring, och 
behovet av en tillförlitlig skrivare blir bara 
större. Wi-Fi-anslutning för flera olika 
enheter är ett måste, och du behöver 
dessutom kunna skriva ut snabbare, även 
i större format.

Anpassa dina skrivare till din verksamhet med ett urval av flexibla, 
professionella och slitstarka A3-enheter som uppfyller behoven hos 
det mindre kontoret eller teamet. 

Vårt nya och förbättrade sortiment av A3-bläckstråleskrivare 
ger dig en mängd nya funktioner, med bläckpatroner med 
extra hög kapacitet som tillval för lägre driftskostnader. Genom 
snabba utskriftshastigheter, problemfria utskrifter och förenklad 
pappershantering tillgodoser de här nya enheterna dina löpande 
behov, samtidigt som de genererar utskrifter av professionell 
kvalitet.



Ge dina dokument större genomslagskraft genom att skriva ut 
dem i A3-format. Med hjälp av A3-utskrift i fullfärg får du dina 
viktiga utbildningsdokument eller presentationer att synas och 
skapa större intresse hos läsaren. Genom att själv kunna skriva ut 
A3-dokument får du ökade möjligheter och större kontroll över dina 
deadlines. 

Skriv ut i större format

Du behöver en enhet som du kan lita på. De här professionella 
allt-i-ett-enheterna med A3-kapacitet är robusta företagsmaskiner 
som ger snabb, säker och hög kvalitet för att tillgodose de ökade 
behoven i din verksamhet.

Slitstarka

Det blir inte mycket enklare än med de här maskinerna, från 
installation och trådlös anslutning till daglig användning. Och om 
du jobbar med stora dokument ger de här allt-i-ett-enheterna 
dig möjlighet att fokusera på andra arbetsuppgifter medan 
dina filer bearbetas. Du kan räkna med ökad effektivitet och 
produktivitet, oavsett om det handlar om automatisk dubbelsidig 
utskrift för att spara på miljön och kostnaderna, den automatiska 
dokumentmataren för skanning av flera sidor, eller möjligheten att 
skriva ut dina dokument i A3-format.

Flexibla och enkla att 
använda

Eftersom de här maskinerna är allt-i-ett-enheter klarar de mycket 
mer än att skriva ut. De olika skanningsfunktionerna kan till exempel 
öka produktiviteten avsevärt när du jobbar hemifrån. Du kan 
skanna i både färg och svartvitt, i hög hastighet och till flera olika 
destinationer, för ett maximerat arbetsflöde.

Skanningsteknik

Snabbare och 
flexiblare utskrifter



Revolutionerande  
utskriftsteknik



Nästa generations kraftfulla 
utskrifter med hög densitet

40 μm piezoelektriskt element

1 680 enskilda bläckkammare

Våra ingenjörer har arbetat hårt i många år 
för att revolutionera vår bläckstråleteknik. 
Målet har varit att skapa mer precisa, 
slitstarka komponenter som ger snabbare 
utskriftshastighet och längre livslängd. 

Brothers patenterade MAXIDRIVE-chip använder ett unikt 
piezoelektriskt system som avger bläck med hög kraft. 

MAXIDRIVE-chippet ger ultrasnabba, slitstarka färgutskrifter 
av premiumkvalitet. Bläckdropparna fördelas individuellt via en 
40 mikrometer tunn film och utsöndras genom 1 680 enskilda 
kammare på ett enda chip.

Förbättrad utskriftskvalitet

Varje chip innehåller 1 680 
tryckkammare där bläckdropparna 
utsöndras.

Mer slitstark  

Upp till 200 % fler utskrifter under 
en livslängd. Piezoelektriskt element 
utformat för att ändra form uppåt och 
nedåt.∆

Snabbare 
utskriftshastighet

Höghastighetsinjektion, upp till 
150 % snabbare med avancerad 
droppkontroll.∆, ◊

∆ Jämfört med Brothers konventionella modell
◊ Endast på utvalda modeller för färgutskrift



Mångsidiga  
A3-enheter, 
perfekta för 
multitasking

MFC-J6940DW

Automatisk dubbelsidig utskrift,  
skanning, kopiering och faxning i A3

8,8 cm färgpekskärm

Trådbunden och trådlös anslutning

Utskriftshastighet upp till 28 ipm1

2 pappersfack för vardera 250 ark6

Kombifack för 100 ark6

Automatisk dokumentmatare (ADF)  
för dubbelsidig utskrift av 50 ark i A36 

Mobila utskrifter med NFC (närfältskommunikation)

Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval):  
BK 3 000 sidor och C/M/Y 1 500 sidor7
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MFC-J5340DW

MFC-J5740DW

Utskriftshastighet upp till 28 ipm1

Utskriftshastighet upp till 28 ipm1

Automatisk dubbelsidig utskrift i A4

Automatisk dubbelsidig utskrift,  
skanning, kopiering och faxning i A4

Enkelsidig skanning, kopiering och faxning i A4

8,8 cm färgpekskärm

6,8 cm färgpekskärm

Trådbunden och trådlös nätverksanslutning

Trådbunden och trådlös anslutning

2 pappersfack för vardera 250 ark6

Manuell pappersmatning för 1 ark

Kombifack för 100 ark6

Automatisk dokumentmatare (ADF) för 
dubbelsidig utskrift av 50 ark i A46

Automatisk dokumentmatare (ADF) för 50 ark i A46

Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval):  
BK 3 000 sidor och C/M/Y 1 500 sidor7

Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval):  
BK 3 000 sidor och C/M/Y 1 500 sidor7

MFC-J6540DW

Utskriftshastighet upp till 28 ipm1

Automatisk dubbelsidig utskrift i A3

Enkelsidig skanning, kopiering och faxning i A3

6,8 cm färgpekskärm

Trådbunden och trådlös anslutning

1 pappersfack för 250 ark6

Manuell pappersmatning för 1 ark

Automatisk dokumentmatare (ADF) för 50 ark i A36

Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval):  
BK 3 000 sidor och C/M/Y 1 500 sidor7

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSUTSKRIFT KOPIERING SKANNING FAX TRÅDLÖS

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSUTSKRIFT KOPIERING SKANNING FAX TRÅDLÖS

1 pappersfack för 250 ark6

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSUTSKRIFT KOPIERING SKANNING FAX TRÅDLÖS



Vårt sätt att leva och arbeta förändras 
snabbt, och för att möjliggöra den 
flexibilitet som krävs har vi lanserat 
en ny app. Brother Mobile Connect 
innehåller intuitiva, tidsbesparande 
funktioner som underlättar i en hektisk 
tillvaro. Skriv ut var du än befinner dig, 
hantera dokument och beställ äkta 
förbrukningsartiklar till rabatterat pris, 
allt från din mobila enhet.

Ny app: 
Brother  
Mobile Connect

Appfunktioner

Smidig utskrift/ 
skanning

Inga fler borttappade 
inskannade filer

Starta en utskrift när som 
helst, var som helst

Anpassningsbart 
gränssnitt

LADDA NED 
GRATIS

Du skulle väl aldrig tanka din bil med fel bränsle? Om du 
vill få ut mesta möjliga av din Brother-skrivare kan du inte 
kompromissa med bläcket. Endast Brothers originalbläck 
ger samma perfekta resultat varje gång.

Brothers förbrukningsartiklar ser inte bara till att din skrivare hålls 
i bästa möjliga skick för oöverträffad utskriftskvalitet, de levererar 
även mer konsekventa resultat än andra produkter.

Dessutom sparar du pengar genom att undvika kostnader för 
utskrifter som måste göras om eller patroner som inte fungerar. 
Med Brothers bläck blir det rätt första gången.

Brothers förbrukningsartiklar 
garanterar störningsfri drift 
och hög kvalitet.

Brothers originalartiklar

Beställ nya bläckpatroner 
snabbt och enkelt



Vi tar vårt miljöansvar på största allvar 
och uppmuntrar även våra kunder 
att göra det genom att returnera 
förbrukade Brother-bläckpatroner till 
oss utan kostnad. Vi har en policy 
för nollavfall för de här returerna och 
säkerställer att de tomma patronerna 
återvinns på ett etiskt sätt.

För att stärka vårt återvinningslöfte 
har vi samarbetat med Cool Earth 
i över tio år. Tillsammans hjälper 
vi lokalbefolkningen att skydda 
regnskogen från avverkning. Med 
hjälp av våra kunder.

Skyddar
70 000
hektar 
regnskog

Behåller Lagrar
23 305 975 37 000 000
träd kvar 
i marken

ton koldioxid 
i kolsänkor

Brother och Cool Earth har hjälpt sju byar i regnskogen i Papua New Guinea och 
peruanska Amazonas att förvalta över 70 000 hektar regnskog, 23 305 975 träd 
och kolsänkor för över 37 miljoner ton koldioxid.





Specifikation 
och funktioner 
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AllmäntAllmänt

Utskrift 1,2

6,8 cm färgpekskärm

8,8 cm färgpekskärm

A3-utskrift, enkelsidig

Enkelsidig utskriftshastighet – 28 ipm svartvitt/28 ipm färg

Dubbelsidig utskriftshastighet – 21 ipm svartvitt/21 ipm färg

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 2 500 sidor per månad

Första utskrift – upp till 4,6 sekunder (färg), 4,4 sekunder (svartvitt)

Skanning 3

Enkelsidig skanningshastighet A4 – 25 ipm svartvitt/25 ipm färg

Enkelsidig skanningshastighet A3 – 13 ipm svartvitt/13 ipm färg

Dubbelsidig skanningshastighet A4 – 30 ipm svartvitt/30 ipm färg

Dubbelsidig skanningshastighet A3 – 17 ipm svartvitt/17 ipm färg

Skanningsupplösning från ADF – upp till 600 x 600 dpi

Kopiering 4

Skanningsupplösning från skannerglas – upp till 1 200 x 2 400 dpi (svartvitt) / 1 200 x 1 200 dpi (färg)

Skanna till e-post, bild, OCR, fil, USB, FTP, nätverk (endast Windows), e-postserver och SharePoint

Enkelsidig kopieringshastighet – 25 ipm svartvitt/16 ipm färg

Dubbelsidig kopieringshastighet – 18 ipm svartvitt/13 ipm färg

Kopieringsupplösning utskrift – utskrift i svartvitt och färg: Max. 1 200 x 4 800 dpi

Kopieringsupplösning skanning – skanning i svartvitt och färg: Max. 600 x 600 dpi (FB/ADF)

AllmäntPappershantering 6

Standardmagasin för pappersinmatning – 250 ark

Manuell pappersmatning – 1 ark

Kombifack – 100 ark

Undre magasin – 250 ark

Automatisk dokumentmatare (ADF) – 50 ark

Pappersvikt: Standardmagasin – 64–220 g/m2

Pappersvikt: Manuell pappersmatning – 64–220 g/m2

Utmatningsmagasin: A4 – 100 ark / A3 – 50 ark

Förbrukningsartiklar 7

Produkten levereras med LC422-bläckpatroner8

Bläckpatroner med standardkapacitet 550 svart (LC422BK) / 550 CMY (LC422 C/M/Y) 

Bläckpatroner med extra hög kapacitet 3 000 svart (LC422XLBK) / 1 500 CMY (LC422XL C/M/Y) 

Pappersvikt: Kombifack – 64–220 g/m2

Pappersvikt: ADF – 64–120 g/m2

1. Utskriftshastigheten baseras på ISO/IEC 24734
2. Första utskrift baseras på ISO/IEC 17629
3. Skanningshastigheten baseras på ISO/IEC 17991
4. Kopieringshastigheten ESAT baseras på ISO/IEC 24735
5. Mobila utskrifter – nedladdning som tillval
6. Kapaciteten har beräknats med 80 g/m² papper
7. Uppgivet cirkavärde enligt ISO/IEC 24711
8.  Första gången du installerar en uppsättning bläckpatroner kommer maskinen att använda en viss mängd bläck för att fylla bläckslangarna 

för högkvalitativa utskrifter. Detta sker bara en gång. Mängden kvarvarande bläck7 räcker till minst 358 sidor BK och 358 sidor CMY

Fax
14 400 bps G3

33 600 bps Super G3

Anslutningsmöjligheter 5

Sändning och mottagning via PC-fax 

Höghastighets-USB 2.0

USB Host (Front) – Direct Print/Scan

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Trådlös 2,4 & 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) med Wi-Fi DirectTM

Mobila utskrifter – Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Mopria

NFC för mobila utskrifter

Web Connect (anslutning till tredjepartstjänster) & Brother-appar

Kopieringsupplösning skanning – skanning i färg: Max. 600 x 600 dpi (FB) / 300 x 600 dpi (ADF)

Skanningsupplösning från ADF – upp till 600 x 600 dpi (svartvitt) / 300 x 600 dpi (färg)

Samtliga specifikationer är uppdaterade vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.

Sänd till upp till 50 platser

A3-utskrift, dubbelsidig

256 MB minne 

Dubbelsidig skanningshastighet A4 – 36 ipm svartvitt/36 ipm färg



Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel.: 031-734 12 00 
Fax: 031-734 12 50

Brother Sverige

brother.se

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.  
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.
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