Designade
för företag
En professionell skrivarserie
brother.se

1

Innehåll

2

Designade för att hjälpa ditt företag att växa

4

Varför ska du välja Brother för ditt företag?

5

Vad värdesätter små och medelstora företag hos sina skrivare?

6

Designade för säkerhet

7

Designade för ökad produktivitet

8

Miljömässig hållbarhet är viktig

9

Designade för att hålla kostnaderna nere

10

Designade för effektivare arbetsflöden

11

Designade för dig

13

Vår överlägsna laserportfölj

14

Anpassade efter dina behov

15

Designade för att hålla

17

Designade för driftsäkerhet

17

Monolaser, L6000-serien

22

Färglaser, L8000-serien

28

Färglaser, L9000-serien

30

Designade för flexibilitet

35

X-seriens A3-bläckstråleskrivare för företag

36

3

Designade för att hjälpa
ditt företag att växa
Företag letar ständigt efter nya sätt att bli mer
produktiva och utnyttja den senaste tekniken. Vi finns
här för att hjälpa dig med det. Helt enligt vårt motto
”At your side” finns vi vid din sida och hjälper dig att
välja rätt lösning, svarar på frågor och säkerställer
att du får bästa möjliga prestanda till lägsta pris.

Vi bygger vidare på vår position som en av de största
på marknaden för svartvita laserskrivare* och har utökat
vår företagsportfölj med en serie bläckstråleskrivare
med hög kapacitet för att ge dig ett större urval, fler
möjligheter och ännu fler anledningar att välja Brother.
Med Brother får du garanterat den omfattande service
som vi har byggt vår verksamhet och vårt rykte på.
Vi har designat vår senaste företagsserie för att ge dig
största möjliga prestanda, stabilitet och urval.
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*Q1 2019, DMR.no

Varför ska du
välja Brother
för ditt företag?
Vi har designat den här serien för att ge dig och dina kunder
fler valmöjligheter och ökad flexibilitet. Oavsett om det
handlar om anpassningsbara enheter eller möjligheten att
erbjuda såväl engångsköp som löpande avtal strävar vi efter
att ge dig de bästa alternativen på marknaden.
•

Vi har tillverkat företagsskrivare sedan 1971.

•

Fantastiskt långsiktigt värde och låg ägandekostnad med
medföljande högkapacitetstoner.

•

Samtliga produkter omfattas av vår överlägsna support
enligt mottot ”At your side”.

•

Prisbelönta produkter som har testats ingående och som
rekommenderas för sin felfria stabilitet av det ledande
oberoende testlabbet BLI.
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Vad värdesätter
små och medelstora
företag hos sina
skrivare?*
Brothers omfattande utbud av laserskrivare
erbjuder lösningar som passar alla. Med
flexibla och anpassningsbara funktioner som
utvecklats specifikt för små och medelstora
företag får du precis de professionella
skrivare som just du behöver.
Driftsäkerhet
• Kan skriva ut stora mängder obevakat utan
att papper fastnar
• Minimalt underhållsbehov och få driftstopp
• Förbrukningsartiklar som varar länge
Kvalitet
• Klara bilder
• Tystgående maskiner
• Prisbelönta
Hög hastighet
• Användarvänliga LCD-skärmar
• Hög hastighet både i färg och svartvitt
• Snabb skanning
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* Källa: UK SME Customer Immersion, juli 2017

Designade
för säkerhet
Säkerheten är ett stort orosmoment för företag, och
därför är det oerhört viktigt att skrivarlösningen är
utrustad med pålitliga funktioner som skyddar dig
och dina data. Det gör vår företagsserie. Du skyddas
på nätverksnivå med heltäckande kryptering och
portbaserad åtkomstkontroll så att du säkert kan ansluta
och dela dokument. Våra enheter tillämpar dessutom
programvara för detektering av intrång för att ständigt
bevaka och skydda mot risken för hackning.
Utskrifterna kan skyddas med PIN-kod eller ID-kort för att
säkerställa att de inte hamnar i fel händer, och funktionslåset
ger större kontroll över utskrifterna genom att begränsa vissa
behörigheter till specifika användare.
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Designade
för ökad
produktivitet
Våra företagsmaskiner har utformats utifrån en enkel tanke:
Att hjälpa dig att lägga mindre tid på utskrifter och mer tid
på ditt företag.
Automatiska dokumentmatare med hög kapacitet, pappershantering som går att utöka och möjlighet att inkludera flera
medietyper i varje magasin bidrar till smidigare drift. Andra
smarta funktioner hjälper dig att arbeta mer effektivt genom
trådlös anslutning. Till exempel har du möjlighet att skanna
direkt till nätverksmappar och molntjänster så att du enkelt
kan arbeta på distans.
•
•
•
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Skriv ut direkt från mobiler och surfplattor
Aktivera trådlös direktutskrift för att skriva ut från mobila
enheter och bärbara datorer utan att logga in på nätverket
Vår programvara BRAdmin hjälper dig att hantera samtliga
skrivare från en central plats för färre driftstopp och ökad
effektivitet.

Miljömässig
hållbarhet
är viktig
Vi vet att ditt miljöansvar betyder mycket för dig,
och vi som leverantör vill gärna hjälpa dig att minimera
din miljöpåverkan. Eftersom vi strävar efter att inte
skicka något avfall på deponi återvinner vi dina använda
bläckpatroner och tonerkassetter utan kostnad.
Vi arbetar för att ”designa bort” avfallet från vår produktcykel
för att skapa en cirkulär ekonomi, vilket innebär att produkter
och material tas om hand och återanvänds i slutet av varje
användningscykel.
För vår uppdaterade företagsserie har vi skapat ett antal
praktiska och miljövänliga funktioner. Skrivarna är utrustade
med läget Eco Mode som minskar strömförbrukningen, och
det finns även ett läge för att spara toner samt automatisk
dubbelsidig utskrift för att eliminera onödigt spill.
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Designade
för att hålla
kostnaderna nere
Bläckpatroner och tonerkassetter med hög kapacitet
ger dig mer för pengarna, varar längre och ger bättre
resultat än alternativa märken. Oberoende tester har
visat att äkta förbrukningsartiklar utvecklade av våra
experter ger 57 procent större utskriftskapacitet än oäkta
motsvarigheter.*
Själva enheterna är förprogrammerade att spara pengar genom
intelligent designade extrafunktioner. Läget Toner Saver kan
minska kostnaderna för förbrukningsartiklar med upp till en
tredjedel, automatisk dubbelsidig utskrift eliminerar spill,
och funktioner som utskriftskvoter och begränsad färgutskrift
säkerställer att dina kunder alltid kan styra sina kostnader.
Eliminera papperssvinnet ytterligare med hjälp av följande
inbäddade lösningar för utskriftshantering:
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*Keypoint Intelligence, Buyers Lab, särskild testrapport, mars 2018

Designade
för effektivare
arbetsflöden
Företagsserien erbjuder teknik för att förbättra teamets
arbetsflöden, inklusive skanning till/utskrift från USB
och anslutning via Office- och molntjänster för ökad
åtkomst både på och utanför kontoret. Med hjälp av
lösningar som Barcode Utility kan du effektivisera
din dokumenthantering genom streckkodsskanning.
Du kan till och med skapa egna genvägar på de
anpassningsbara pekskärmarna för att snabba på
arbetet ytterligare.
Alla våra maskiner har dessutom designats för att passa
in sömlöst i ditt befintliga dokumenthanteringssystem.
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Designade
för dig
Med vår skrivarserie för företag är anpassningsmöjligheten och flexibiliteten inte begränsad till
maskinerna. Som en del i vårt erbjudande Managed
Print Services (MPS) bygger vi upp en kunskap kring
varje företag och dess unika förutsättningar.
Ett MPS-avtal hjälper dig att spara pengar, få god överblick
över dina kostnader och slippa oförutsedda avgifter.
När avtalet är tecknat via en Brother-återförsäljare sker
maskininstallation och leverans av förbrukningsartiklar
automatiskt.
Läs mer om balanserade utskriftsvolymer och Managed
Print Services från Brother på brother.se/mps
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Vår överlägsna
laserportfölj
Du kanske vet att Brother är ett av världens ledande varumärken för
laserskrivare, men du kanske inte vet exakt hur mycket vårt utbud
av lasermaskiner har expanderat. Vi har något som passar varje
företag, från kompakta enfunktionsskrivare till allt-i-ett-färgskrivare
med extra hög kapacitet.
Seriens enorma bredd ger dig ett stort urval av produkter.
Dessutom erbjuder vi även vårt serviceavtal Managed Print
Services för våra högpresterande lasermaskiner.
Oavsett vad du letar efter kan du lita på att Brother ger
dig den kvalitet du behöver.
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Anpassade
efter dina behov
Brothers serie laserskrivare i färg och svartvitt har utvecklats
för små och medelstora företag med stora volymer. De utgör
tillförlitliga lösningar med snabba utskrifts- och
skanningstider som sänker kostnaderna tack vare toner med
hög och extra hög kapacitet. Utökade säkerhetsfunktioner,
intelligenta mobila anslutningsmöjligheter och utbyggbara
pappersmagasin ger dig en skrivare som uppfyller även de
tuffaste kraven på kontoret.
Det finns mängder av anpassningsmöjligheter, från att skapa
genvägar för specifika funktioner eller använda Brother
Solutions Interface (BSI) till att kunna integrera de program
du använder ofta. Serien går även att bygga ut och anpassa
med hjälp av tillbehör som extra pappersmagasin och
sorteringsenhet.
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Designade för att hålla
Brothers fullständiga företagsserie är designad för att ge dig produkter du kan
lita på. Skrivarna har tillverkats av tåliga material och hållbara delar för att du ska
kunna förlita dig på smidig drift vid utskrift efter utskrift, månad efter månad, år
efter år.

Testade och rekommenderade av Buyers Lab
Buyers Lab testade våra maskiner i två månader och skrev ut över 80 000 sidor
med perfekt prestanda. Inga papper fastnade. Inget underhåll behövdes.
För att du ska kunna känna dig ännu tryggare erbjuder vi även utökad garanti och på platsengaranti. För att kunna utnyttja den här garantin behöver du bara registrera maskinen på vår
webbplats inom 60 dagar efter köpet. För att få tillgång till utökad garanti och på platsen-garanti
måste maskinen användas enligt anvisningarna i manualen och enbart förses med
äkta förbrukningsartiklar. I annat fall gäller varken garanti eller på platsen-garanti.

Designade för driftsäkerhet
Svartvita laserskrivare designade för företag
Vår prisbelönta serie svartvita laserskrivare har utformats för att ge dig den prestanda du behöver,
kombinerat med ett erbjudande du kan lita på. Maskinerna, som lämpar sig perfekt för upp till
10 000 sidor per månad och klarar extremt höga utskriftshastigheter, kräver minimalt underhåll
och är väl förberedda på kraven i företagsmiljöer.
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Monolaser,
L5000serien
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Modellerna i serien:
HL-L5000D

DCP-L5500DN

HL-L5100DN

MFC-L5700DN

HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT

Upp till 3 500 sidor per månad
Upp till 5 användare
Utskrift, kopiering, skanning och faxning i A4
Extra anpassningsalternativ finns

UTSKRIFT

KOPIA

SKANNING

FAX

TRÅDLÖS

Upp till 40 sidor per minut
Pappersmagasin för 250 ark
Dubbelsidig utskrift
Inmatningsfack för upp till 1 340 ark
Toner för upp till 8 000 sidor
Anslutning via USB, nätverk, parallella
portar och trådlös uppkoppling
Snabb skanning
Låga driftskostnader
Perfekt för mindre arbetsgrupper
Ger utskrifter i hög kvalitet
Anslutning via mobil/surfplatta

MFC-L5700DN
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L5000-seriens
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150025

HL-L5000D

HL-L5200DWT

20

3 års
På-PlatsenGaranti

HL-L5100DN

DCP-L5500DN

HL-L5100DNT

MFC-L5700DN

HL-L5200DW

ZUNTL5000D

21

Monolaser,
L6000serien
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Modellerna i serien:
HL-L6300DW

MFC-L6800DW

HL-L6300DWT

MFC-L6800DWT

HL-L6400DW

MFC-L6900DW

HL-L6400DWT

MFC-L6900DWT

DCP-L6600DW

Upp till 10 000 sidor per månad
Upp till 20 användare
Utskrift, kopiering, skanning och faxning i A4
Olika anpassningsalternativ finns

UTSKRIFT

KOPIA

SKANNING

FAX

TRÅDLÖS

Upp till 50 sidor per minut
Pappersmagasin för 520 ark
Inmatningsfack för upp till 2 650 ark
Toner för upp till 20 000 sidor
Anslutning via USB, nätverk, parallella
portar och trådlös uppkoppling
Anslutning via mobil/surfplatta
Sorteringsenhet som tillval
Höga utskriftsvolymer
Mycket låga driftskostnader
Inbäddad NFC-kortläsare
Snabba utskrifter med hög kvalitet
Snabb skanning
Säkerhetsalternativ/Pull Printing

HL-L6400DW plus tornmagasin TT4000
och sorteringsenhet MX4000

Anslutning för utskrift via mobil/surfplatta
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L6000-seriens

24

AR A NT
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skrivare
3 års
På-PlatsenGaranti

150025

HL-L6300DW

HL-L6300DWT

HL-L6400DW

HL-L6400DWT

MFC-L6800DW

MFC-L6800DWT

MFC-L6900DW

MFC-L6900DWT

MX4000

DCP-L6600DW

HL-L6400DW

Samtliga modeller har extra
tornmagasin som tillval

ZUNTL6000W

Tornmagasin TT4000
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Designade för
produktivitet
Färglaserskrivare designade för företag
Alla företag letar ständigt efter sätt att bli mer produktiva, och Brothers
serie färglaserskrivare för företag bidrar till detta. Vi har kombinerat snabba
utskriftshastigheter med minimalt underhållsbehov och förbrukningsvaror
som håller längre för effektivare utskrifter och verksamhet. Våra
färgskrivare är omsorgsfullt testade av Buyers Lab och ger bevisad
professionell utskriftskvalitet gång på gång, så att du alltid kan lita på
bästa möjliga resultat.
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Färglaser,
L8000-serien
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Modellerna i serien:
HL-L8260CDW

MFC-L8690CDW

HL-L8360CDW

MFC-L8900CDW

DCP-L8410CDW

Upp till 4 000 sidor per månad
Upp till 10 användare
Utskrift, kopiering, skanning och faxning i A4
Utskrift via kombifack som tillval
(upp till 50 ark)

UTSKRIFT

KOPIA

SKANNING

FAX

TRÅDLÖS

Upp till 31 sidor per minut
(svartvitt och färg)
Professionella färgkopior
Pappersmagasin för 250 ark
Inmatningsfack för upp till 2 650 ark
Anslutning via USB, nätverk
och trådlös uppkoppling
Anslutning via mobil/surfplatta
Toner med extra hög kapacitet
Professionella färgutskrifter
Låga driftskostnader
Delning mellan användare
Dubbelsidig utskrift
Snabb skanning

MFC-L8900CDW plus 2 x LT340CL undre magasin
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Färglaser,
L9000-serien
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Modellerna i serien:
HL-L9310CDW

MFC-L9570CDW

HL-L9310CDWT

MFC-L9570CDWT

Upp till 6 000 sidor per månad
Upp till 20 användare
Utskrift, kopiering, skanning och faxning
i A4
Olika anpassningsalternativ finns

UTSKRIFT

KOPIA

SKANNING

FAX

TRÅDLÖS

Upp till 31 sidor per minut
(svartvitt och färg)
Pappersmagasin för 250 ark
Toner för 9 000 sidor
Inmatningsfack för upp till 2 650 ark
Anslutning via USB, nätverk
och trådlös uppkoppling
Anslutning via mobil/surfplatta
Dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning och faxning
Molnanslutning
Professionella utskrifter med hög volym
Extremt låga driftskostnader
Inbäddad NFC-kortläsare
Högst skanningshastigheter i klassen
Säkerhetsalternativ/Pull Printing
MFC-L9570CDW plus anslutning TC4000
och tornmagasin TT4000
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L8000-seriens
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150025

HL-L8260CDW

MFC-L8690CDW

32

3 års
På-PlatsenGaranti

HL-L8360CDW

MFC-L8900CDW

DCP-L8410CDW

ZUNTBC4FARBLASER

L9000-seriens
AR A NT
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skrivare
3 års
På-PlatsenGaranti

150025

HL-L9310CDW

HL-L9310CDW

HL-L9310CDWT

Anslutning TC4000

Samtliga modeller
har extra tornmagasin
som tillval

MFC-L9570CDW

MFC-L9570CDWT

ZUNTBC4FARBLASER

Tornmagasin TT4000
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Designade
för flexibilitet
Bläckstråleskrivare designade för företag
Utöver våra ledande lasermaskiner erbjuder vi även högpresterande
professionella bläckstråleskrivare med vår X-serie. Dessa A3maskiner har utvecklats för företag och ger högkvalitativ utskrift,
skanning och kopiering upp till A3-format, gång på gång.
Extrafunktionerna hjälper dig att jobba smartare med NFC-anslutning
för Secure print och utökade säkerhetsfunktioner för att skydda dina
data. Den höga säkerhetsnivån och kapacitet för upp till 6 000 sidor
innebär en prestanda som normalt bara förknippas med avancerade
laserskrivare.
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X-seriens
A3-bläckstråleskrivare
för företag
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Modellerna i serien:
HL-J6000DW

MFC-J5945DW

HL-J6100DW

MFC-J6945DW
MFC-J6947DW

Utskriftshastighet upp till 22 bilder per
minut
Upp till 5 användare
3 000–5 000 utskrifter per månad
Utskrift, kopiering, skanning och faxning upp till A3
Fristående underskåp som tillval

UTSKRIFT

KOPIA

SKANNING

FAX

TRÅDLÖS

Pappersmagasin för upp till 750 ark
Dubbelsidig utskrift
Bläckpatroner med extra hög kapacitet
som tillval –
BK 6 000 sidor, C/M/Y 5 000 sidor
Anslutning via USB, nätverk
och trådlös uppkoppling
Anslutning via mobil/surfplatta
Höga utskriftsvolymer
Mycket låga driftskostnader
Inbäddad NFC-kortläsare
Snabb skanning

MFC-J6947DW plus underskåp

37

X-seriens
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3 års
På-PlatsenGaranti

150025

HL-J6000DW

HL-J6100DW

ZUNTMFCJ6900Z1

Samtliga modeller
har extra underskåp
som tillval
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ZUNTMFCJ6900Z1

HL-J6100DW plus underskåp

MFC-J5945DW

MFC-J6945DW

ZUNTMFCJ5900Z1

ZUNTMFCJ6900Z1

MFC-J6947DW
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Brother Nordic Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tel: +46 31 734 12 00

brother.se

Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället, oktober 2019.
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