Bläckstråleteknik för
företaget
Robusta och pålitliga
bläckstråleskrivare för
A3 i professionell miljö.

SKRIV UT

KOPIERA

brother.se

SKANNA

FAXA

TRÅDLÖS

Väck företagets
dokument till liv
med A3 i färg

Upptäck vårt sortiment av robusta
bläckstråleskrivare för professionella
miljöer.
Dessa stationära bläckstrålemaskiner är tillverkade för
högsta driftsäkerhet och lång tids användning utan
avbrott. De har en papperskapacitet på upp till 750 ark
som standard och manuell pappersinmatning för 100 ark
i olika papperstyper. Alla modeller har stöd för utskrifter
upp till A3 samt möjlighet till kopiering och skanning av A3.
Med automatisk dubbelsidig utskrift sparar du både
tid och papper. Personlig information hålls konfidentiell
tack vare möjligheten att skydda dina utskriftsjobb med
närfältskommunikation.
Den första utskriften kommer redan efter sex sekunder
och med utskriftshastigheter upp till 22 ipm behöver du
aldrig vänta länge på viktiga dokument.

Snabba och kraftfulla
färgutskrifter i A3
SKRIV UT

KOPIERA

SKANNA

FAXA

TRÅDLÖS

Snabb 4-i-1-skrivare för A3 med automatisk dokumentmatare för
50 A3-ark och dubbelsidig utskrift.
Med en papperskapacitet på upp till 750 ark som standard kan
skrivaren arbeta länge utan avbrott för maximal produktivitet på
kontoret.
Utskriftshastighet upp till 22 ipm med A3
Automatisk dubbelsidig utskrift, skanning och kopiering i A3
9,3 cm färgpekskärm
Trådbunden och trådlös nätverksanslutning
3 pappersmagasin för vardera 250 ark
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift av 50 A3-ark
Kombifack för 100 ark
Skriv ut från och skanna till USB
NFC (närfältskommunikation) för säker autentisering, mobil utskrift
och skanning
Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval): BK 6 000 sidor1 och
C/M/Y 5 000 sidor1

MFC-J6947DW

Snabb 4-i-1-skrivare för A3 med automatisk dokumentmatare
för dubbelsidig utskrift av 50 A3-ark och papperskapacitet på
500 ark.

SKRIV UT

KOPIERA

SKANNA

FAXA

TRÅDLÖS

Kompakt 4-i-1-skrivare för A3 med automatisk dokumentmatare
för dubbelsidig utskrift av 50 A4-ark och papperskapacitet på
500 ark.

SKRIV UT

KOPIERA

SKANNA

FAXA

TRÅDLÖS

Utskriftshastighet upp till 22 ipm med A3

Utskriftshastighet upp till 22 ipm med A3

Automatisk dubbelsidig utskrift, skanning och kopiering i A3

Automatisk dubbelsidig utskrift, skanning och kopiering i A4

9,3 cm färgpekskärm

9,3 cm färgpekskärm

Trådbunden och trådlös nätverksanslutning

Trådbunden och trådlös nätverksanslutning

2 pappersmagasin för vardera 250 ark

2 pappersmagasin för vardera 250 ark

Kombifack för 100 ark

Kombifack för 100 ark

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift av 50 A3-ark

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift av 50 A4-ark

Skriv ut från och skanna till USB

Skriv ut från och skanna till USB

NFC (närfältskommunikation) för säker autentisering, mobil utskrift och
skanning

NFC (närfältskommunikation) för säker autentisering, mobil utskrift och
skanning

Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval): BK 6 000 sidor1 och C/M/Y
5 000 sidor1

Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval): BK 6 000 sidor1 och C/M/Y
5 000 sidor1

MFC-J6945DW

MFC-J5945DW

Snabba och kraftfulla
färgutskrifter i A3
SKRIV UT

TRÅDLÖS

Snabb, professionell och användarvänlig, trådlös
bläckstråleskrivare för A3 med papperskapacitet på
750 ark för maximal produktivitet.

Utskriftshastighet upp till 22 ipm med A3
Automatisk dubbelsidig utskrift i A3
6,8 cm färgpekskärm
Trådbunden och trådlös nätverksanslutning
3 pappersmagasin för vardera 250 ark
Kombifack för 100 ark
Skriv ut från USB
NFC (närfältskommunikation) för säker autentisering, mobil utskrift
och skanning
Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval): BK 6 000 sidor1 och
C/M/Y 5 000 sidor1

HL-J6100DW

Snabb, automatisk dubbelsidig utskrift i A3, 6,8 cm färgpekskärm
och papperskapacitet på 500 ark.

SKANNA

FAXA
SKRIV
UT

TRÅDLÖS SKANNA
KOPIERA

FAXA

TRÅDLÖS

Utskriftshastighet upp till 22 ipm med A3
Automatisk dubbelsidig utskrift i A3
6,8 cm färgpekskärm
Trådbunden och trådlös nätverksanslutning
2 pappersmagasin för vardera 250 ark
Kombifack för 100 ark
Skriv ut från USB
NFC (närfältskommunikation) för säker autentisering, mobil utskrift och
skanning
Bläckpatroner med extra hög kapacitet (tillval): BK 6 000 sidor1 och C/M/Y
5 000 sidor1

HL-J6000DW

Anpassad
för företag
och byggd
för att hålla

Din tid är
värdefull
– använd
den klokt

Undvik att stå utan skrivare när du
behöver den som bäst.
Med Brothers Managed Print Services
slipper du alla bekymmer. Du riskerar aldrig
mer att bläcket tar slut, eftersom vi beställer

Oroa dig inte för kostnaderna
Vi vet att transparens är en viktig faktor vid budgetering av utskrifts
kostnader. På vår intuitiva onlineportal redovisas alla dina kostnader i
detalj och du får även en översikt över dina utgifter. Det betyder att du
alltid har kontroll över din användning.

och levererar dina förbrukningsartiklar när du
behöver dem. Det betyder minimala avbrott
och maximal produktivitet. Du får också
full kontroll över dina utskrifter genom att
övervaka användningen och hålla ett öga
på utskriftsrelaterade kostnader.
Vi vet att varenda sekund räknas på ett

Få bläcket levererat till dörren
Med vår Managed Print Service (MPS) får du aldrig mer slut på
bläck. Vi tar hand om beställningen, leveransen och till och med
återvinningen av dina gamla bläckpatroner. Du får i stället mer tid för
att sköta ditt företag.

företag. Med vår reparationstjänst ser vi
om din maskin behöver repareras och kan
reagera snabbt så att du får kortast tänkbara
avbrott.
Låt din skrivare ta hand om sina egna
problem med Brother At your side.

Du behöver aldrig vänta på reparationer
Brother At Your Side är support som förhindrar långa driftstopp. Vi
reagerar snabbt om det uppstått fel och ger professionell support så
att störningen får minimala följder för ditt företag.

Hantering av utskrifter
Hantering av projekt

Håll ett öga
på dina
utskrifter

Se till att
skrivaren
arbetar för dig

Skriv ut säkra dokument på enklaste sätt
Med Secure Print+ kan du skriva ut konfidentiella affärsdokument på
ett säkert sätt. Dina känsliga dokument skrivs ut först när du är redo
att hämta dem vid skrivaren. Endast behörig personal kan hämta sina
dokument och det är enkelt att lägga till eller ta bort användare.

Personligt anpassad pekskärm på skrivaren
Custom UI underlättar hanteringen av dokument som kräver tidskrävande
och komplicerad arkivering. På den helt anpassningsbara pekskärmen
kan du skapa speciella arbetsflöden för skanningsdestinationer som du
använder ofta. Det betyder att du kan spara filerna på rätt plats med en
enkel tryckning på skärmen.

Automatisering av dokumentflödet med streckkoder
Minska det tidskrävande arbetet med att skanna, spara och döpa
om stora dokumentmängder. Med programvaran Barcode Utility kan
dokument som är försedda med streckkod skannas och sparas till
önskad plats. Programvaran automatiserar sorteringen i ett batchjobb
och sparar varje enskild fil till den önskade mappen i ditt nätverk.

Sidmätare
Undvik att stå utan bläck när du behöver det som bäst. En mätare
som uppskattar antalet sidor enligt ISO-riktlinjer visar tydligt hur
mycket bläck som finns kvar i dina patroner. Även bläckpatronernas
utformning gör det möjligt att se hur mycket bläck som finns kvar
och när det är dags att byta patroner.

Perfekt avstämda för
din Brother-skrivare
Med Brothers originalförbrukning får du ut mesta möjliga av
dina utskrifter. Våra färgrika originalbläck i hög kvalitet är perfekt
avstämda för din skrivare.

LC3237: BK – upp till 3 000 sidor
LC3237: C/M/Y – upp till 1 500 sidor
LC3239XL: BK – upp till 6 000 sidor
LC3239XL: C/M/Y – upp till 5 000 sidor

www.brother.eu/supplies

Brothers
originalförbrukning
garanterar störningsfri
drift och hög kvalitet

Sidmätare
Undvik att stå utan bläck när du behöver det som bäst. Vår nya och
unika sidmätare visar tydligt hur mycket bläck som finns kvar i dina
patroner. De transparenta bläckpatronerna gör det också möjligt
att se hur mycket bläck som finns kvar och när det är dags att byta
patroner.

För en bättre miljö i
samarbete med dig
Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och
uppmuntrar även våra kunder att göra det genom
att skicka in förbrukade Brother bläckpatroner och
tonerkassetter för återanvändning utan kostnad.
Vi kan försäkra att inget slängs på tippen och att
alla tomma patroner och kassetter som inte kan
återanvändas i stället återvinns.
I gengäld stöttar Brother välgörenhetsorganisationen
Cool Earth för att skydda regnskogen. Med vårt
stöd har Cool Earth räddat mer än 2 800 hektar
regnskog från förstörelse i Peru och Papua Nya
Guinea och därmed bevarat en enorm biologisk
mångfald samtidigt som många byar kunnat behålla
sina hem intakta. Låt oss fortsätta minimera vår
inverkan på miljön.

Läs mer: www.brother.se

Redo för
företaget
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Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711
Finns för nedladdning
Alla funktioner tillgängliga med den medföljande programvaran
4
Måste vara internetuppkopplad
5
Beräknat på pappersvikten 80 g/m2 i en tempererad miljö utan fukt
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Specifikationer och egenskaper

Allmänt
6,8 cm färgpekskärm















































9,3 cm färgpekskärm

















ESAT-hastighet upp till 22 bilder per minut i svartvitt och 20 bilder per minut i färg baserat på ISO/IEC 24734

Utskrift av A3
Skanning och kopiering av A3
Brothers appar4
Brother Web Connect

Utskrift
Första utskrift upp till 5,5 sekunder (svartvitt) och 6,0 sekunder (färg) på basis av ISO/IEC 17629
Upp till 12 bilder per minut vid dubbelsidig utskrift baserat på ISO/IEC 24734
Upp till 1 200 x 4 800 dpi
PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS Version 1.0
Rekommenderad utskriftsvolym upp till 2 000 sidor per månad
Direktutskrift från USB

Skanning
Upp till 14 bilder per minut i svartvitt och färg (10 bilder per minut vid dubbelsidig utskrift) baserat på ISO/IEC 17991
















Upp till 18 bilder per minut i svartvitt och färg (36 bilder per minut vid dubbelsidig utskrift) baserat på ISO/IEC 17991





ESAT-hastighet upp till 15 bilder per minut i svartvitt och 11 bilder per minut i färg baserat på ISO/IEC 24735



33,6 kbps Super G3, dubbelsidig fax, skicka och ta emot

Upp till 1 200 x 2 400 dpi upplösning från skannerglaset och upp till 600 x 600 dpi upplösning från automatisk dokumentmatare
Skanna till e-post, bild, OCR, fil, USB, FTP, SFTP, nätverksmapp (endast Windows), e-postserver och SharePoint3
Skanna direkt till Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive och OneNote4

Kopiering









Automatisk dubbelsidig kopiering
Upp till 600 x 600 dpi

Faxning





Anslutning































Höghastighets-USB 2.0































iPrint&Scan2

USB-värd
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Trådlös IEEE 802.11b/g/n och Wi-Fi DirectTM
NFC (närfältskommunikation) för säker autentisering, mobil utskrift och skanning

Mobil
Brother Print Service Plugin för Android2
AirPrint
Google Cloud Print 2.0
Mopria2

Pappershantering5



















Standardmagasin för pappersinmatning för 250 ark + 1 undre magasin för 250 ark













Standardmagasin för pappersinmatning för 250 ark + 2 undre magasin för 250 ark
Automatisk dokumentmatare (ADF) för 50 ark
Kombifack för 100 ark
Utmatningsmagasin: 100 ark med framsidan nedåt, 1 ark med framsidan uppåt (rak pappersmatning)
Pappersvikt: Standardmagasin: 64 till 220 g/m2, undre magasin: 64 till 120 g/m2, kombifack: 64 till 220 g/m2

Förbrukningsartiklar1





















Medföljande bläck: 3 000 BK och 1 500 CMY (LC3237)
Standardbläck: 3 000 BK och 1 500 CMY (LC3237)
Bläckpatroner med extra hög kapacitet: 6 000 BK och 5 000 CMY (LC3239XL)

Kontakt:

www.brother.se

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

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

