Din partner
på hemmakontoret
Professionella uppkopplade enheter
med hög funktionalitet och låga
driftkostnader.
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Professionell utskriftskvalitet i ditt hem
I dag arbetar allt fler hemifrån. Vi är väl
medvetna om det ökade behovet av
pålitliga, professionella utskrifter från
en kompakt, smidig maskin. Våra helt
uppkopplade multifunktionsenheter med
överlägsen konstruktion hjälper dig att
utföra alla dina arbetsuppgifter hemifrån.

Tack vare de många professionella specifikationerna
kan du skriva ut och skanna en mängd olika dokument.
De medföljande bläckpatronerna med hög kapacitet medför
även stora besparingar på utskriftskostnaderna.
Serien omfattar tre multifunktionsenheter, var och en med olika
fördelar som gör arbetet på hemmakontoret enklare och mer
produktivt. En av enheterna är det senaste tillskottet i vårt
All in Box-erbjudande – ett utskriftspaket som har utformats
för att du ska kunna arbeta bättre och sänka dina utskriftskostnader eftersom förbrukningsartiklar för 3 års användning***
ingår.

* I enlighet med ISO/IEC 24711.
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• Trådlös anslutning
• Kompatibel med mobilfunktioner – ladda ned appen:
Brother Mobile Connect
• 4,5 cm LCD-skärm
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• 1 200 x 4 800 dpi utskriftsupplösning*
• Utskriftshastigheter på 20 ipm i sv/v och 19 ipm i färg**
• Automatisk dokumentmatare för 20 ark
• Pappersinmatning för 150 ark
• Medföljande bläck:
Svart ( LC426BK  ) – 3 000 sidor
Färg ( LC426CMY  ) – 1 500 sidor***
• 3 års garanti vid registrering,
Läs mer på brother.se/garanti
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*Horisontell x vertikal.
**ISO/IEC 24734.
***ISO/IEC 24711.
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• Trådbunden och trådlös anslutning
• NFC ( närfältskommunikation  )
• Kompatibel med mobilfunktioner – ladda ned appen:
Brother Mobile Connect
• 6,8 cm LCD-pekskärm
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• 1 200 x 4 800 dpi utskriftsupplösning*
• Utskriftshastigheter på 20 ipm i sv/v och 19 ipm i färg**
• Automatisk dokumentmatare för 20 ark
• Pappersinmatning för 400 ark
• Medföljande bläck:
Svart ( LC426BK  ) – 3 000 sidor
Färg ( LC426CMY  ) – 1 500 sidor***
• 3 års garanti vid registrering,
Läs mer på brother.se/garanti
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*Horisontell x vertikal.
**ISO/IEC 24734.
***ISO/IEC 24711.
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• Trådbunden och trådlös anslutning
• NFC ( närfältskommunikation  )
• Kompatibel med mobilfunktioner – ladda ned appen:
Brother Mobile Connect
• 6,8 cm LCD-pekskärm
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• 1 200 x 4 800 dpi utskriftsupplösning*
• Utskriftshastigheter på 20 ipm i sv/v och 19 ipm i färg**
• Automatisk dokumentmatare för 20 ark
• Pappersinmatning för 400 ark
• Tre års förbrukning av bläck:
Svart ( LC426XLBK  ) – 6 000 sidor
Färg ( LC426XLCMY  ) – 5 000 sidor***
• 3 års garanti vid registrering,
Läs mer på brother.se/garanti

*Horisontell x vertikal.
**ISO/IEC 24734.
***ISO/IEC 24711.

Hjälper dig att uppnå mer när du arbetar hemifrån

Den senaste bläckpatrontekniken

Professionell utskriftskvalitet

Vi har omarbetat våra bläckpatroner så att de rymmer mer bläck
och skapat en inre bläckbehållare som ger dig fler sidor av
oavbruten utskrift utan att det påverkar den kompakta storleken,
perfekt för skrivbordet. Tack vare sidmätaren kan du dessutom se
på LCD-skärmen hur mycket bläck det är kvar och undvika avbrott
i dina utskrifter.

Även om du arbetar hemifrån ska du inte behöva acceptera en
sämre utskriftskvalitet. Med de här enheterna kan du förvänta
dig utskrifter av högsta kvalitet, snabbt och bekymmersfritt.

Flexibla och enkla att använda

Skanningsteknik

Det blir inte mycket enklare än med de här maskinerna,
från installation direkt från lådan till daglig användning. Och om
du jobbar med stora dokument ger de här multifunktionsenheterna
dig möjlighet att fokusera på arbetet medan dina filer bearbetas.
Oavsett om det handlar om automatisk dubbelsidig utskrift
för att spara på miljön och kostnaderna, eller den automatiska
dokumentmataren för skanning av många sidor kan du räkna
med ökad effektivitet och produktivitet.

Eftersom de här maskinerna är multifunktionsenheter klarar de
så mycket mer än utskrifter. 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.

Vad är All in Box?
XL

XL

All in Box är ett lika enkelt som effektivt utskriftspaket
som hjälper dig att spara både tid och pengar.
Det har utformats för oavbrutna utskrifter, oavsett
omständigheterna.

• Ett urval av enheter med mängder av funktioner
för utskrift, kopiering och skanning
• Prisvärda utskrifter, bläck som räcker i upp till 3 år

Ny app:
Brother
Mobile Connect
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 håll reda på allt i appen.

Brothers förbrukningsartiklar
garanterar störningsfri drift
och hög kvalitet.

LADDA NED
GRATIS

Appfunktioner
Smidig utskrift/skanning

Brothers originalartiklar

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
bättre resultat än icke original förbrukning.
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.

Starta en utskrift när som
helst, var som helst

Inga fler skannade filer
som försvinner

Anpassningsbart
gränssnitt

Byt nya bläckpatroner
snabbt och enkelt

Kontakt:

brother.se

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel.: 031-734 12 00
E-post: info@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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