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MFC-J6520DW – MOLNANSLUTEN
PRODUKTIVITET FÖR DITT FÖRETAG

VÄLKOMMEN TILL PRINT 3.0

A3

PRESENTATION

MFC-J6520DW

MOLNANSLUTEN PRODUKTIVITET
FÖR DITT FÖRETAG
MFC-J6520DW är mycket mer
än bara en skrivare. Den har en
rad molnanslutna funktioner som
håller dig uppkopplad till kontoret
och ger dig möjlighet att hantera
dina dokument var du än befinner
dig. Samarbeta bättre och
jobba smartare genom att dela
dokumenten med andra via en
mängd olika tjänster. Välkommen
till en ny epok.
VÄLKOMMEN TILL PRINT 3.0.

Mobil

Arbeta smartare

Med våra mobila lösningar
för utskrift och skanning
kommer du åt dina dokument
var du än befinner dig.
Skanna direkt till din mobila
enhet så att du alltid har dina
dokument till hands. Skriv
ut dina dokument från alla
kompatibla Apple-, Microsofteller Android-enheter direkt till
din maskin. Med vår app för
mobil utskrift och skanning
skriver du ut snabbare än
någonsin med en enkel
knapptryckning.

MFC-J6520DW är
molnansluten så att du
snabbt och smidigt kan dela
dina dokument med andra.
Skanna direkt till en mängd
molntjänster som exempelvis
Dropbox och Evernote och
gör dina dokument tillgängliga
på bara några sekunder och
dela dem med teamet i format
som bland annat .pdf, .pptx
och .docx.

A3
Stick ut från mängden

Spara tid

Skapa den genomslagskraft
ditt företag förtjänar med
dubbelsidiga utskrifter i
hög kvalitet upp till A3.
MFC-J6520DW skannar
och kopierar även upp till A3
så att du snabbt och enkelt
kan hantera dokument i
stora format.

MFC-J6520DW har utvecklats
för att spara tid så att du
får ut mesta möjliga av din
arbetsdag. Med superhöga
utskriftshastigheter och
automatisk dokumentmatare
hanterar du dina dokument
snabbt och enkelt och
kan fokusera mer på din
kärnverksamhet.

Lägre kostnader
MFC-J6520DW använder XL
bläckpatroner med kapacitet
för 2 400 utskrifter i svartvitt
och 1 200 utskrifter i färg
och har även en mängd
kostnadsbesparande
funktioner som exempelvis
dubbelsidiga utskrifter och ett
bläcksparläge som kan sänka
bläckförbrukningen markant.

Viktiga fakta
• utskriftshastigheter på 22 ipm i sv/v och 20 ipm i färg
• dubbelsidig utskrift upp till A3
• automatisk dokumentmatare för 35 ark upp till A3
• 6,8 cm LCD-pekskärm
• trådlöst nätverk och Ethernet
• app för mobil utskrift och skanning
• bläckpatroner för 2 400 sidor i sv/v och 1 200 i färg
• papperskapacitet på 250 ark

Fördelar
med Brother
Upplev Brothers appar
och lösningar. Ett
smartare sätt att hantera
dina pappersdokument.

Skanna till Office

När du använder den här
intelligenta funktionen för att
skanna pappersdokument
konverteras innehållet till en
Microsoft Office-fil med text och
bilder som kan redigeras.

Skanna till e-post

Skanna ett dokument direkt till en
e-postadress via pekskärmen på
enklaste sätt.

Kopiera markering

Om du bara vill kopiera en del
av innehållet och spara värdefullt
bläck ritar du en röd ring runt den
del du behöver.

Skanna markering

Om du bara vill skanna en del av
innehållet ritar du en röd ring runt
den del du behöver.

Specifikationer för MFC-J6520DW
MFC-J6520DW ingår i serien Print 3.0 och har funktioner som håller dig uppkopplad till ditt företag samt hjälper dig att arbeta smartare och mer
produktivt. MFC-J6520DW har fler anslutningsmöjligheter som gör att du kommer åt dina dokument var du än befinner dig.
Skanna direkt till dina webbkonton för att komma åt och dela dina dokument via molnkonton som exempelvis Box, Dropbox, EVERNOTE®,
Facebook, FLICKR®, Google DriveTM och PICASATM utan att använda en dator. Skriv ut direkt från dina mobila enheter med AirPrint, Google
Cloud Print™ eller Brothers app iPrint&Scan. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att dela en skrivare mellan flera användare.
Print 3.0 hjälper dig att arbeta mer produktivt: Med den automatiska dokumentmataren för upp till 35 ark kan du skanna flersidiga dokument
med en knapptryckning, vilket gör det ännu smidigare att arkivera dokument. Högkapacitetspatroner klarar dina utskriftsbehov utan ständiga
påfyllningar.
En 6,8 cm stor LCD-pekskärm ger dig enkel åtkomst till det intuitiva menysystemet och en mängd användarvänliga och tidsbesparande funktioner.
Du kan exempelvis skanna till USB-minne, e-post eller FTP-server och förhandsgranska faxmeddelanden.
MFC-J6520DW uppfyller kraven för miljöstandarderna Svanen, ENERGY STAR och den tyska Blå ängeln tack vare låg energiförbrukning, låga
ljudnivåer och en återvinningsvänlig konstruktion.
ALLMÄNT
Minneskapacitet
Anslutning
Mobil anslutning
Display

DIREKT FOTOUTSKRIFT
128 MB
Höghastighets-USB 2.0, trådlös 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BASE-TX
iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi DirectTM
6,8 cm LCD-pekskärm

USB
PictBridge, USB-minne
Minneskort	Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High
Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card,
Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile.
Format för direktutskrift
JPEG
Format för direktskanning
JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)

FÄRGSKRIVARE
Hastighet (jämförbart med laser)* 22 ipm i sv/v och 20 ipm i färg
Hastighet (höghastighetsläge) Upp till 35 sid/min i sv/v och 27 sid/min i färg
Dubbelsidig utskrift
Helautomatisk dubbelsidig utskrift upp till A3-format
Upplösning
Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
Minsta droppstorlek
1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)
Direkt fotoutskrift	Skriv ut foton direkt från ett USB-minne/minneskort (se avsnittet om direkta
fotoutskrifter)

FÄRGFAX
Modem
33,6 kbps
Snabbvalsnummer
100 platser för lagrade nummer
Sändnings-/mottagningsminne Upp till 200 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Felkorrigeringsläge	Om båda maskinerna har ECM-funktion korrigeras fel vid överföringen
automatiskt, vilket gör att mottagna dokument är felfria.
Övriga funktioner	Vidaresändning av fax, fjärråtkomst, hämtning av fax, köfunktion, I-Fax**,
sändning av PC-fax, mottagning av PC-fax***, automatisk förminskning,
gruppnummer

PROGRAMVARA
Medföljande drivrutiner
Programvara – Windows®
Programvara – Macintosh
Operativsystem som stöds

Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE med OCR
Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Windows® 8 (32-bitars (x86) och 64-bitars (x64) versioner),
Windows® 7 (32-bitars (x86) och 64-bitars (x64) versioner),
Windows Vista® (32-bitars (x86) och 64-bitars (x64) versioner),
Windows® XP Professional (32-bitars (x86) och 64-bitars (x64) versioner),
	Windows® XP Home, Windows Server® 2003 och 2008 (32-bitars (x86) och
64-bitars (x64) versioner),
Windows Server® 2008 R2 och 2012 (64-bitars (x64) version)
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Standardpatroner
Högkapacitetspatroner
Brother-papper

FÄRGKOPIATOR
Hastighet*****
Upplösning
Flersidig kopiering
Förminskning/förstoring
Övriga funktioner

12 ipm i sv/v och 9 ipm i färg
Upp till 1 200 x 2 400 dpi (färg och sv/v)
Ja, 99 kopior
25–400 % i steg om 1 %
N till 1, affischutskrifter

Svart: LC123BK – ca 600**** A4-sidor
Cyan/magenta/gul: LC123 C/M/Y – ca 600**** A4-sidor
Svart: LC129XL BK – ca 2 400**** A4-sidor
Cyan/magenta/gul: LC125XL C/M/Y – ca 1 200**** A4-sidor
BP71GA3: Glättat fotopapper A3, 20 ark
BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark
BP71GLP: Glättat fotopapper 10x15 cm, 20/50 ark
BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark
BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark

MÅTT OCH VIKT
FÄRGSKANNER

Med förpackning
Utan förpackning

Upplösning	Optisk: Från flatbädd upp till 2 400 x 2 400 dpi. Från automatisk
dokumentmatare 2 400 x 1 200 dpi.
Interpolerat: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Skanningshastighet
Från 4 sekunder i sv/v och färg (A4, 100 x 100 dpi)
Skanna till 	E-post, OCR, bild, fil, minneskort, USB-minne, FTP, nätverk***, e-postserver**,
webbtjänster
Skanningsformat	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-minnet stöder PDF i sv/v och färg,
JPEG, TIFF).

ÖVRIGT

* ISO/IEC 24734
** Gratis nedladdningar finns på http://solutions.brother.com
*** Endast Windows®
**** Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711
***** ESAT ISO/IEC 24735

50 dB(A) (max.)
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Papperstyp

Ljudtryck (drift)

BE

Pappersutmatning
Pappersstorlek

Standardmagasin för 250 ark
Manuell pappersmatning för 1 A3-ark
Automatisk dokumentmatare (ADF) för 35 ark
50 ark
Liggande: A4, LTR, EXE. Stående: A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo, 		
Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film

Drift – 28 W
Vänteläge – 5,5 W
Viloläge – 1,5 W
Av – 0,04 W

R

Pappersinmatning

Energiförbrukning

NO

PAPPERSHANTERING

657 (b) x 521 (d) x 350 (h) mm, 18,3 kg
553 (b) x 433 (d) x 247 (h) mm – 14,5 kg
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Återförsäljare:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av
Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

