Levererar snabb, professionell och tillförlitlig
prestanda till små företag och arbetsgrupper.

www.brother.se

INTRODUKTION

ROBUST OCH
HÅLLBAR.
Företag behöver en enhet som de kan
lita på. Det är därför den nya Business
Smart serien har skapats som
robusta affärsenheter, som levererar
snabb, säker och professionell
utskriftskvalitet, tillsammans med
avancerade anslutningsmöjligheter och
funktioner som behövs för en krävande
kontorsmiljö .

INTRODUKTION

PROBLEMFRIA
UTSKRIFTER.

Med flexibilitet kombinerat med
tillförlitlighet, garanterar denna
kraftfulla Business Smart serie
att leverera maximal prestanda,
smidiga anslutningar och låga
utskriftskostnader.

VIKTIGA FUNKTIONER

AFFÄRSKVALITET SOM ÄR HÅLLBAR

HÖGA UTSKRIFTSVOLYMER

Konstruerad för att erbjuda större tillförlitlighet, levereras
en ny, robust och användarvänlig serie med allt-i-ett
bläckstråleskrivare, för att passa arbetsgrupper som har
krävande utskriftsvolymer.

Var produktiv med snabba utskriftshastigheter och en första
utskrift på bara 6 sekunder. Med 250-arks pappersmagasin
och ytterligare pappershanteringsfunktioner, kan Business
Smart serien utöka sin papperskapacitet, för en mängd olika
papperstyper när det behövs.

TRÅDLÖS UTSKRIFT

STOR EFFEKT, LÅGA DRIFTSKOSTNADER

Anslut smidigt på kontoret och på språng med Wi-Fi Direct™
och dra nytta av trådlös utskrift från din smartphone,
surfplatta, bärbara eller stationära dator, utan att behöva en
router.

Med skarpa svarta texter och levande färgutskrifter, kan du
skapa professionellt reklammaterial och kontorsdokument
som sticker ut, med det nya pigmentbaserade bläcket. Våra
bläckpatroner med stor kapacitet, som tillval, hjälper dig att
hålla kostnaderna nere och du slipper byta bläckpatroner ofta.

“FÅNGA” OCH DELA INFORMATION PÅ ETT
ENKELT SÄTT
Dokumentdelning går snabbt och enkelt med att “fånga” och
digitalisera pappersdokument. Med den stora pekskärmen
kan du elektroniskt lagra och dela filer till molntjänster, inklusive
Google Drive™, OneDrive®, Dropbox och Evernote®.

ALLT-I-ETT BLÄCKSTRÅLESKRIVARE

A4 ALLT-I-ETT SKRIVARE SOM DU KAN
FÖRLITA DIG PÅ
SKRIV UT UPP TILL A3

MFC-J5330DW

MFC-J5730DW

VAR PRODUKTIV MED SNABBA UTSKRIFTSHASTIGHETER,
TRÅDBUNDEN OCH TRÅDLÖS ANSLUTNING OCH
PROFESSIONELL UTSKRIFTSKVALITET.

DRA NYTTA AV FÖRBÄTTRAT ARBETSFLÖDE MED
AVANCERAD PAPPERSHANTERING OCH AUTOMATISK
DUBBELSIDIG UTSKRIFT, KOPIERING, SKANNING OCH
FAX.

Funktioner:

Samma funktioner som MFC-J5330DW plus:

• Automatisk dubbelsidig utskrift
• 250 arks pappersmagasin och 50 arks automatisk
dokumentmatare
• Pappersfack baktill, för singelmatning
• 6.8 cm bred LCD-pekskärm
• 22 ipm i svartvit och 20 ipm i färg, i utskriftshastighet
• Första utskrift på 6 sekunder

•
•
•
•
•
•

Automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning, fax
Ytterligare pappersmagasin för 250 ark, som standard
Kombifack för 100 ark
9.3 cm bred LCD-pekskärm
Höghastighetsfax
256 MB minne

MFC-J5930DW
IDEALISK FÖR FÖRETAG SOM KRÄVER KOMPABILITET
MED EXISTERANDE IT-SYSTEM

Samma funktioner som MFC-J5730DW plus:
• NFC-anslutning
• PCL6 / BR-Script3 (PostScript®3™ språkemulering) / PDF v.1.7 /
XPS v.1.0
• Automatiskt meddelande när papper håller på att ta slut
• Direkt PDF utskrift från USB-minne
• 512 MB minne

ALLT-I-ETT BLÄCKSTRÅLESKRIVARE

A3 ALLT-I-ETT SKRIVARE SOM ÄR REDO FÖR
DIN VERKSAMHET
UTSKRIFT, KOPIERING, SKANNING, FAX UPP TILL A3

MFC-J6530DW

MFC-J6930DW

PROBLEMFRIA UTSKRIFTER MED FULL A3-KAPACITET.
UPPLEV ANVÄNDARVÄNLIG UTSKRIFT, DELNING OCH
LAGRING AV DOKUMENT, MED MOLNTJÄNSTER OCH
MOBIL ANSLUTNING.

VAR REDO FÖR AFFÄRER MED AVANCERAD
PAPPERSHANTERING OCH EN STOR INTUITIV PEKSKÄRM
FÖR ENKEL NAVIGERING.

Funktioner:

Samma funktioner som MFC-J6530DW plus:

• Full A3-kapacitet
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• 250 arks pappersmagasin och 50 arks automatisk
dokumentmatare
• Pappersfack baktill, för singelmatning
• 6.8 cm bred LCD-pekskärm
• 22 ipm i svartvit och 20 ipm i färg, i utskriftshastighet
• Första utskrift på 6 sekunder

•
•
•
•
•
•

Ytterligare pappersmagasin för 250 ark, som standard
Kombifack för 100 ark
9.3 cm bred LCD-pekskärm
NFC-anslutning
256 MB minne
Automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning, fax

MFC-J6935DW
IDEALISK FÖR FÖRETAG SOM KRÄVER KOMPABILITET
MED EXISTERANDE IT-SYSTEM.

Samma funktioner som MFC-J6930DW plus:
• PCL6 / BR-Script3 (PostScript®3™ språkemulering) / PDF v.1.7 /
XPS v.1.0
• Automatiskt meddelande när papper håller på att ta slut
• Direkt PDF utskrift från USB-minne
• 512 MB minne

MOBILA UTSKRIFTER OCH UTSKRIFTER VIA MOLNTJÄNSTER

MOBILA
LÖSNINGAR OCH
MOLNTJÄNSTER
Smartphones och surfplattor är
numera en integrerad del av modern
affärsverksamhet. Vi behöver inte
längre förlita oss på stationära och
bärbara datorer för att slutföra
kontorsuppgifter, vi kan nu använda
mobiltelefoner och surfplattor för att
skriva ut, skanna, lagra och få tillgång
till dokument, på språng.

MOBILA UTSKRIFTER OCH UTSKRIFTER VIA MOLNTJÄNSTER

Följande mobila lösningar och molntjänster gör det enkelt för dig att ansluta, skriva ut
och dela information:

WEB CONNECT

Ger dig möjlighet att ansluta din Brother allt-i-ett skrivare till din
favorit tredjeparts molntjänst. Du kan skanna och ladda upp
dokument eller skriva ut dokument direkt med tjänster såsom
Google Drive, Dropbox och OneDrive, direkt från skrivaren utan
behov av en dator.

BROTHER PRINT SERVICE
PLUG-IN FOR ANDROID

Perfekt för dem som använder Android-enheter på kontoret,
som vill skriva ut trådlöst. Skapad av Brother att fungera smidigt
med Android 5.0 eller senare, erbjuder appen en enkel integrerad
lösning för ditt nätverk. Välj helt enkelt din skrivare och skriv ut appen tar hand om allt annat.

IPRINT & SCAN

Brothers egna gratisapp som förenklar utskrift från och skanning
till din mobil. Kompatibel med både Apple iOS, Android™och Windows®-telefoner; iPrint & Scan hittar automatiskt alla
kompatibla Brother-enheter i nätverket.

AIRPRINT

Skriv ut trådlöst direkt från din Mac, iPhone®, iPad, iPod touch
och andra AirPrint kompatibla Apple-enheter i samma nätverk.
Välj bara AirPrint-ikonen och den kommer automatiskt att hitta
Brother-enheter i nätverket.

MOPRIA

Print Service möjliggör utskrift på din Android smartphone
eller surfplatta, till Mopria-certifierade skrivare och
multifunktionsmaskiner från många tillverkare.

GOOGLE CLOUD 2.0

Google Cloud Print 2.0 är en tjänst som låter dig skriva ut trådlöst
till nästan vart som helst. Alla online-skrivare som är registrerade
på ditt Google-konto kan ta emot filer från alla enheter som har
webbläsaren Chrome eller operativsystemet Android, vart du än
befinner dig i världen.

MOBILA UTSKRIFTER OCH UTSKRIFTER VIA MOLNTJÄNSTER

“ÖVERVAKA DINA KOSTNADER,
SKYDDA DINA UTSKRIFTER”
PRINTSMART LÖSNINGAR
PrintSmart Cost Control och Secure Pro är två innovativa mjukvarulösningar som ska ge bättre utskriftshantering
av företagets utskriftsmiljöer.

PRINTSMART SECURE PRO

PRINTSMART COST CONTROL

Du kan se hur många sidor och vilken typ av dokument som
skrivs ut. Öka effektiviteten och säkerheten med funktioner
som Pull printing. Med total överblick över utskrifterna i din
verksamhet, kan du övervaka och ändra i hur varje enhet
används.

Ger fullständig överblick över “vad, när och hur mycket” varje
anställd skriver ut - hjälper företag att få större kontroll över sin
utskriftskostnader. Ett enkelt användargränssnitt ger större insikt i
anställdas utskriftsanvändning - möjliggör enkel utskriftshantering,
spårning och kontroll, för att minska utskriftskostnaderna.

SÄKERHETSFUNKTIONER
Idag är det topprioriterat av många företag, att hålla känslig information säker. För att ge ditt team den
flexibilitet och trygghet de behöver, erbjuder vår nya Business Smart serie med allt-i-ett bläckstråleskrivare
följande funktioner:

INTEGRERAD NFC-KORTLÄSARE

WPA2™ OCH 802.1X

Ger möjlighet att lägga till fler Pull printing lösningar, så att
användarna kan få tillgång till maskinens funktioner och “släppa”
utskriftsjobb, genom att använda ett kompatibelt NFC-kort eller
bricka.*

Få säkra anslutningar, med WPA2™ for Enterprise Wi-Fi security
och 802.1x för nätverkssäkerhet.

SKANNA TILL FTP
Säker skanning till FTP-servrar.

*Funktion beroende på modell.

MFC-J6935DW
Allmänt
6.8 cm bred LCD-pekskärm
9.3 cm bred LCD-pekskärm
Minne - 128 MB
Minne - 256 MB
Minne - 512 MB
Pappershantering
50 arks automatisk dokumentmatare (sortera kopior för upp till 30 ark)
50 arks automatisk dubbelsidig dokumentmatare
1 x 250 arks pappersmagasin
2 x 250 arks pappersmagasin
Pappersfack baktill, för singelmatning
100 arks kombifack (100 x A4 / 50 x A3)
Utskrift
4 800 x 1 200 dpi utskriftsupplösning
22 ipm i svartvitt / 20 ipm i färg i utskriftshastiget**
Första utskrift på 6 sekunder***
Automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning, fax
Bläckpatroner med stor kapacitet, som tillval (3 000 sidor i svartvitt / 1 500 sidor i färg)****
Direktutskrift av JPEG-bilder från USB-minne
Direktutskrift av PDF från USB-minne
Kopiering
Första sidan på 10 sekunder (Från standbyläge)*****
Första sidan på 6 sekunder (Från standbyläge)*****
Skanning

Upp till 600 x 600 dpi (från ADF), 1 200 x 2 400 dpi (från flatbädd), 19 200 x 19 200 dpi (Förbättrad)
Skanna till USB-minne, e-post, OCR, bild och fil, molntjänster
Fax
Hastighet – 14 400 bps
Hastighet - 33 600 bps
Mobilt och anslutningar
Hi-Speed USB 2.0
Inbyggd Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Trådlös IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturläge)
Wi-Fi Direct™
Near Field Communication (NFC)
Web /molntjänstanslutning
Brother iPrint&Scan app / AirPrint / Brother Print Service Plug-in / Mopria Google Cloud 2.0
Systemkompabilitet
PCL6 / BR-Script3 (PostScript®3™ språkemulering) / PDF v1.7 / XPS v1.0

* Vertikal x Horizontell
** (Jämförbart med laser ISO/IEC 24734)
*** Från standbyläge
**** Angiven patronmängd i enlighet med ISO/IEC 24711
***** ISO/IEC 24735 Annex D

MFC-J6930DW

MFC-J6530DW

MFC-J5930DW

MFC-J5730DW

MFC-J5330DW

SPECIFIKATIONER

VÄLJ BROTHER ORIGINALFÖRBRUKNING FÖR BÄSTA UTSKRIFTSKVALITET OCH PROBLEMFRIA
UTSKRIFTER:

LC3217
STANDARD BLÄCKPATRONER
(550 SIDOR I SVARTVITT / I FÄRG)

LC3219XL
BLÄCKPATRONER MED STOR KAPACITET
(3 000 SIDOR I SVARTVITT / 1 500 SIDOR I FÄRG)
BP71GA3

BP71GA4

BP60MA3

BP60MA BP71GP

www.brother.se
Kontakta:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens Gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-7341200 Fax: 031-7341250
Hemsida: www.brother.se

Alla specifikationer var korrekta vid tryck. Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries Ltd. Produktnamnen är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.
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