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Färgutskrift i hög hastighet 
och hög kvalitet på kontoret.

IMPONERA OMVÄRLDEN MED 
LEVANDE FÄRGER

SKRIV SKANNA FAXAKOPIERA* * *

*Beroende på modell



www.brother.se

BLÅ ÄNGELN

När du köper en av de nya skrivarna från Brother, gör du samtidigt ett bra val av miljösmart 
utrustning. Produkter med Blå Ängeln märkning är certifierade enligt strikta nationella och 
internationellla standarder, som fastställdes i Tyskland, för mer än 30 år sen.  
Eftersom det är en av världens ledande miljöstandarder, är kraven för att bli Blå Ängeln 
certifierad strikta och det är precis det vi strävar efter för alla våra produkter.

SVANENMÄRKNING

Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden. Det är ett frivilligt miljösystem och beslutet 
att införa Svanen togs av nordiska ministerrådet i september 1989. I dag finns det ett brett 
utbud av svanenmärkta produkter och tjänster. Sammanlagt finns det omkring 65 olika 
produktgrupper, från tvättmedel till möbler och hotell. Detta gör Svanen till en av de ledande 
miljömärkningarna i världen.

COOL EARTH

Brother har ingått ett samarbete med Cool Earth och vi hjälper till att skydda delar av 
Ashaninka området i den peruanska regnskogen i Amazonas.

Vårt stöd bidrar till att skydda mer än en miljon träd och bevara miljöer för utrotningshotade 
arter. 

BROTHER EARTH

Brother Earth beskriver vår positiva attityd och engagemang i vårt samhälle och på vår 
planet. Vårt mål är att spela en roll i att bygga ett samhälle, där hållbar utveckling  kan 
uppnås.

På Brother tar vi ansvar, agerar ansvarsfullt och försöker att göra en positiv skillnad i allt vi 
gör - från produktdesign och utveckling till miljösamarbete och miljökampanjer. 

Vårt engagemang
NO

RDIC ECOLABEL

315025



ANVÄND FÄRGER
Genom att använda färger kan 
du få din verksamhet att sticka 
ut. Dina idéer blir mer levande, 
dina presentationer imponerar 
och din kommunikation får ett 
professionellt utseende. Våra färg 
LED-skrivare är helt enkelt smarta 
investeringar för dig och din 
verksamhet.



Med våra färg LED-skrivare kan du spara tid och uppnå toppresultat med ett brett utbud av avancerade 
utskrifts-, kopierings-, fax- och skanningsfunktioner*.

*Funktioner beroende på modell. Se specifikationerna på baksidan.

Topmodellen – MFC-9330CDW

FLEXIBEL
Den automatiska 
dokumentmataren för 
35 sidor gör det enkelt 
att skanna och kopiera 
flersidiga dokument.

PÅLITLIG
Alla modeller i serien ger hög 
och jämn utskriftskvalitet och 
prestanda.

PRODUKTIV
Utskriftshastigheter på 
upp till 22 sidor per minut 
i färg, kombinerat med en 
9,3 cm pekskärm innebär 
att du snabbt och enkelt 
får jobbet gjort.

INTEGRERAD
Med ett brett utbud av 
skanningsfunktioner såsom 
push-skanning, skanna till 
nätverk (endast Windows®) 
och skanna till FTP-server, 
kan information snabbt 
delas.

NÄTVERK
Dela funktionerna 
med kollegorna via det 
kabelanslutna eller trådlösa 
nätverket.

KOSTNADSEFFEKTIV
Sänk kostnaderna genom 
att skriva ut på båda sidor 
av papperet, när du skriver 
ut dokument och tar emot 
fax. Använd de stora 
tonerkassetterna i färg för att få 
ännu lägre sidkostnad.

MOBIL 
Använd iPrint&Scan-
appen, Apple AirPrint  
eller Google Cloud Print™ 
för utskrift diekt från din 
mobila enhet.

WEBBANSLUTNING
Skriv ut från och skanna till Box, 
Dropbox,Evernote®,Google 
Drive™,Picasa™och OneDrive®.



KOMPAKT DESIGN FÖR BRILJANTA FÄRGER

• Hög utskriftshastighet på upp till 18 sidor per minut i färg

• Dela skrivaren med kollegerna i det trådlösa nätverket

• Högupplöst utskriftskvalitet upp till 2.400 dpi

(2.400 × 600 dpi)

• Användarvänlig 1 rads LCD-display

• Wi-Fi installation med enkel knapptryckning

• Sänk utskriftskostnaderna med stora tonerkassetter i färg för
2 200 sidor4

HL-3140CW

Välj den modell, som passar ditt behov

IMPONERA MED BRILJANTA FÄRGUTSKRIFTER

HL-3170CDW

• Hög utskriftshastighet på upp till 18 sidor per minut i färg

• Sänk kostnaderna med dubbelsidig utskrift och utskrift av häften

• Dela skrivaren med kollegorna i det kabelanslutna eller trådlösa
nätverket

• Högupplöst utskriftskvalitet upp till 2.400 dpi

(2.400 × 600 dpi)

• Användarvänlig 1 rads LCD-display

• Sänk utskriftskostnaderna med stora tonerkassetter i färg för 2 200 sidor4

Förbrukning och tillbehör
Förbrukningsartiklar för både små och stora utskriftsvolymer på kontoret. 
När du använder stora tonerkassetter i färg tillsammans med  
separat trumma, kan du vara säker på att få extremt låga driftskostnader.

Starttoner – 1 000 sidor4

Standardtoner –  TN-241BK– 2 500 sidor4

Trumma – DR-241CL – 15 000 A4-sidor

Bältenhet – BU-220CL – ca 50 000 sidor

Överskottsbehållare – WT-220CL – ca 50 000 sidor

4 I enlighet med ISO/IEC 19798



• Skriv ut, skanna och kopiera

• Hög utskriftshastighet på upp till 18 sidor per minut i färg

• Sänk kostnaderna med dubbelsidig utskrift och utskrift av häften

• Dela skrivaren med kollegorna i det kabelanslutna eller trådlösa nätverket

• Högupplöst utskriftskvalitet upp till 2.400 dpi (2.400 × 600 dpi)

• Användarvänlig 9,3 cm färgpekskärm

• Sänk utskriftskostnaderna med stora tonerkassetter i färg för 2 200 sidor4

•  Web Connect –  Skriv ut från och skanna till Box, DropBox, Evernote®, 
Google Drive™, Picasa™ och OneDrive® 

DCP-9020CDW
SKRIV SKANNA FAXAKOPIERA

PRODUKTIV ALLT-I-ETT FÄRGSKRIVARE

• Skriv ut, skanna, faxa och kopiera

• Hög utskriftshastighet på upp till 22 sidor per minut

• Sänk kostnaderna med dubbelsidig utskrift och utskrift av häften

• Dela skrivaren med kollegerna i det kabelanslutna eller trådlösa nätverket

• Högupplöst utskriftskvalitet upp till 2.400 dpi (2.400 × 600 dpi)

• Användarvänlig 9,3 cm färgpekskärm

• Sänk utskriftskostnaderna med stora tonerkassetter i färg för 2 200 sidor4

•  Web Connect –  Skriv ut från och skanna till Box, DropBox, Evernote®, 
Google Drive™, Picasa™ och OneDrive® 

MFC-9330CDW
SKRIV SKANNA FAXAKOPIERA

Molnanslutning
Skriv ut från och skanna direkt till en mängd olika 
molntjänster utan att använda datorn. Du loggar bara in 
via den smarta pekskärmen så att du snabbt och enkelt 
kan dela innehåll med kollegor och kunder, via populära 
molntjänster såsom Box, DropBox, Evernote®, Google 
Drive™, Picasa™ och OneDrive®. Dela innehållet här och 
nu och förbättra arbetsflödet och höj effektiviteten på 
företaget.

Print from &
Scan to Cloud

IMPONERA MED BRILJANTA FÄRGUTSKRIFTER

4 I enlighet med ISO/IEC 19798

ALLT-I-ETT FÄRGSKRIVARE MED HÖG PRESTANDA

• Skriv ut, skanna och kopiera

• Hög utskriftshastighet på upp till 18 sidor per minut i färg

• Sänk kostnaderna med dubbelsidig utskrift och utskrift av häften

• Dela skrivaren med kollegorna i det kabelanslutna eller trådlösa nätverket

• Högupplöst utskriftskvalitet upp till 2.400 dpi (2.400 × 600 dpi)

• Användarvänlig 9,3 cm färgpekskärm

•  Web Connect –  Skriv ut från och skanna till Box, DropBox, Evernote®, 
Google Drive™, Picasa™ och OneDrive® 

DCP-9015CDW
SKRIV SKANNA FAXAKOPIERA

ALLT-I-ETT FÄRGSKRIVARE MED HÖG PRESTANDA



Mobila lösningar

Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst direkt 
från din iPhone, iPod touch eller iPad utan att 
behöva installera någon skrivardrivrutin. Anslut 
din Apple-enhet till skrivaren och skriv ut t ex 
webbsidor, biljetter, boardingkort, e-post och 
annat som du behöver skriva ut här och nu.

Brother iPrint & Scan är en kostnadsfri app 
som du kan skriva ut webbsidor, bilder (JPEG-
filer) och PDF-filer från samt skanna till din 
Apple iPhone, iPad, iPod touch, Android eller 
Windows Phone via det trådlösa nätverket.

Den är praktisk och enkel att använda – ladda 
bara ner appen så söker den automatiskt  
efter skrivare som stöds, i det lokala  
trådlösa nätverket.

En annan tillgänglig lösning är Google  
Cloud Print™ som ger dig möjlighet att ansluta 
din skrivare till internet. Du kan välja att ge 
dig själv eller någon annan tilllgång till din 
skrivare via de applikationer som du använder 
dagligen. Google Cloud Print™ fungerar 
på din smartphone, surfplatta eller annan 
webbansluten enhet som du vill skriva från. 

Vår målsättning på Brother är att alltid vara  
”At Your Side” och ge bästa kundsupport. Detta 
stödjer vi genom att erbjuda kostnadsfri utökad 
garanti. 

3 års garanti varav 1 år-på-platsen

(Obs: Villkoret för att få den förlängda garantin är att maskinen 
registreras under produktregistrering på vår hemsida inom 60 
dagar från inköpsdatum.
Se www.brother.se/garanti för mer information om våra allmänna 
garantivillkor).

Brothers snabba LED-serie är kompatibel med flera 
mobila lösningar som ger dig en mängd enkla, snabba 
och effektiva sätt att skriva ut mobilt, skanna och ladda 
upp dokument via internet.

iPrint&Scan

iPad, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i
USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

GA
RANTI

3 års garanti 
varav 1 år 
På-Platsen

Google  
Cloud Print™



SPECIFIKATIONER HL-3140CW HL-3170CDW DCP-9015CDW DCP-9020CDW MFC-9330CDW

Funktioner Skriv ut Skriv ut Skriv ut, skanna, kopiera Skriv ut, skanna, kopiera Skriv ut, skanna, kopiera, 
faxa

Utskrift

Utskriftshastighet (A4) Upp till 18 sidor per 
minut i svartvitt och färg 

Upp till 22 sidor per 
minut i svartvitt och färg 

Upp till 18 sidor per 
minut i svartvitt och färg <-- Upp till 22 sidor per 

minut i svartvitt och färg 

Dubbelsidig utskrift-
shastighet (A4) - Upp till 7 ipm (bilder per 

minut) i svartvitt och färg <-- <-- <--

Upplösning 2.400 dpi (2.400 × 600 
dpi1) <-- <-- <-- <--

Uppvärmningstid Mindre än 24 sekunder  
från viloläge <-- <-- <-- <--

Första sida
Mindre än 16 sekunder 
i svartvitt och färg från 

vänteläge
<-- <-- <-- <--

Skrivarspråk GDI (värdbaserad)
PCL6, BR-Script3 

(PostScript®3-
språkemulering)

<-- <-- <--

Skanning

Upplösning - - Upp till 1.200 × 2.400 dpi <-- <--

Pull scan-funktioner - - Skanna till e-post, OCR, 
bild, fil och sökbar PDF² <-- <--

Push scan-funktioner - -

Skanna till nätverks-
katalog 

(endast Windows®) och 
FTP

<--

Skanna till nätverk-
skatalog 

(endast Windows®), FTP  
och e-postserver³

Fax

Modem - - - - 33,6 kbps Super G3

Internetfax (iFax) - - - - Faxa dokument över 
internet³

Snabbvalsnummer - - - - 200 mottagare

Sändnings-/mottag-
ningsminne - - - -

Upp till 500 sidor (ITU-T 
testark, standardupplös-

ning JBIG)

Pappershantering

Standardmagasin 250 ark <-- <-- <-- <--

Manuell pappersmatning Enbladsmatning <-- <-- <-- <--

Automatisk dokument-
matare (ADF) - - - 35 ark <--

Anslutning

Lokalt gränssnitt Hi-Speed USB 2.0 <-- <-- <-- <--

Trådlös nätverksanslutning IEEE 802.11 b/g/n <-- <-- <-- <--

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

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

Övrigt

Display 1 rads LCD-display 1 rads bakgrundsbelyst 
LCD-display 9,3 cm färgpekskärm <-- <--

¹ Vertikal 
² Via medföljande programvara
³ Nedladdning från http://solutions.brother.com

Tekniska specifikationer

Återförsäljare:

Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S Danmark
Hulda Lindgrens Gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tlf: 031-7341200 Fax. 031-7341250
www.brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid tryckningstillfället. Brother är ett registrerat varumärke som tillhör 
Brother Industries Ltd. 
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. SGH 05-2013




