FIND THE DEVICE THAT’S RIGHT FOR YOUR BUSINESS:

SPECIFIKATIONER:

DCP-J4120DW

MFC-J4620DW

MFC-J5320DW

MFC-J5620DW

MFC-J5720DW

Skrivare/Skanner/
Kopiator

Skrivare/Skanner/
Kopiator/Fax

Skrivare/Skanner/
Kopiator/Fax

Skrivare/Skanner/
Kopiator/Fax

Skrivare/Skanner/
Kopiator/Fax

Hastighet (jämförbart med laser)*

Upp till 20/18 sid/min

Upp till 22/20 sid/min

Upp till 22/20 sid/min

Upp till 22/20 sid/min

Upp till 22/20 sid/min

Upplösning (vertikalt x horisontellt)

Upp till
6 000 x 1 200 dpi

Upp till
6 000 x 1 200 dpi

Upp till
6 000 x 1 200 dpi

Upp till
6 000 x 1 200 dpi

Upp till
6 000 x 1 200 dpi

Funktioner
Färgskrivare

Dubbelsidig utskrift

Ja (upp till A4)

Ja (upp till A4)

Ja (upp till A4)

Ja (upp till A4)

Ja (upp till A4)

550 svart/färger

550 svart/färger

550 svart/färger

550 svart/färger

550 svart/färger

1 200 svart / 1 200
färger

1 200 svart / 1 200
färger

2 400 svart / 1 200
färger

2 400 svart / 1 200
färger

2 400 svart / 1 200
färger

Från 3.34 sekunder

Från 3.37 sekunder

Från 3.37 sekunder

Från 3.37 sekunder

Från 3.37 sekunder

2 400 dpi

2 400 dpi

2 400 dpi

2 400 dpi

2 400 dpi

-

-

-

-

Ja

Upp till 12/9 sid/min

Upp till 12/9 sid/min

Upp till 12/9 sid/min

Upp till 12/9 sid/min

Upp till 12/9 sid/min

1 200 x 2 400 dpi

1 200 x 2 400 dpi

1 200 x 2 400 dpi

1 200 x 2 400 dpi

1 200 x 2 400 dpi

-

-

-

-

Ja

Modem

-

14,400 bps

14,400 bps

33,600 bps

33,600 bps

Snabbvalnummer

-

100

100

100

100

PC Fax (mottagning endast Windows®)

-

Ja

Ja

Ja

Ja

150 ark

150 ark

250 ark

250 ark

250 ark

Antal sidor, standard bläckpatroner (A4)**
Antal sidor, högkapacitetsbläckpatroner (A4)**
Färgskanner

Hastighet färg/svart @ 100dpi
Optisk upplösning
Dubbelsidig skanning
Färgkopiator

Hastighet (svart/färg)
Upplösning
Dubbelsidig kopiering
Färgfax

Pappershantering

Papperskapacitet, standard
Ytterligare pappersmagasin
Manuell matning baktill /Pappersfack baktill

Dokumentmatare

-

-

-

-

250 ark

1 ark (upp till A3)

1 ark (upp till A3)

1 ark (upp till A3)

Upp till 80 ark A4 eller
5 ark A3, 1 ark manuell
matning upp till A3

Upp till 80 ark A4 eller
5 ark A3, 1 ark manuell
matning upp till A3

-

20 ark

35 ark

35 ark

50 ark dubbelsidig

USB 2.0,
Trådlös 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct

USB 2.0, Ethernet
10/100BASE-TX,
Trådlös 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct,
NFC

USB 2.0, Ethernet
10/100BASE-TX,
Trådlös 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct

USB 2.0, Ethernet
10/100BASE-TX,
Trådlös 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct

USB 2.0, Ethernet
10/100BASE-TX,
Trådlös 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct

Minneskort, USBminne, PictBridge

Minneskort, USBminne, PictBridge

USB-minne, PictBridge

Minneskort, USBminne, PictBridge

Minneskort, USBminne, PictBridge

6.8 cm

9.3 cm

6.8 cm

9.3 cm

9.3 cm

-

Ja

-

-

-

Övriga funktioner

Anslutning

Direktutskrift och skanning
Färgpekskärm
NFC

* ISO/IEC 24734
**ESAT ISO/IEC 24735

Kontakt:

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.

ALLT-I-ETT BLÄCKSTRÅLESKRIVARE SOM OMDEFINIERAR
UTSKRIFTER FÖR DIN VERKSAMHET

VÄL KOMM E N TILL P RI NT 3.0

A3

VÅRA ÅTAGANDEN:

Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden. Verksamheten är en ideell
organisation, på uppdrag av regeringen. Beslutet att införa Svanen togs av Nordiska
ministerrådet i september 1989. Idag finns en rad Svanenmärkta produkter och tjänster.
Allt som allt handlar det om 65 olika produktgrupper, från tvättmedel till möbler och
hotell. Det gör Svanen till den ledande miljömärkningen i världen.
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Produkter med Blå Ängelns varumärke har godkänts av strikta nationella och
internationella normer som först etablerades i Tyskland över 30 år sedan. Som en
ledande miljöstandard, är testkriteriet för att få Blå Ängeln certifiering rigoröst, men det
är vad vi eftersträvar för alla våra produkter.
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Som en del av vårt kontinuerliga samarbete har vi gått ihop med Cool Earths
välgörenhetsorganisation för att skydda delar av regnskogen i Peru. Tack vare att vi gör
detta så förhindrar vi avskogning, minskar på koldioxidutsläpp och hjälper växt- och
djurliv att blomstra.

Brother Earth beskriver vår positiva attityd och engagemang i våra samhällen och för vår
planet - vårt mål är att delta och hjälpa till att bygga ett samhälle där hållbar utveckling
kan uppnås. På Brother kommer vi alltid att ta ansvar, agera respektfullt och försöka
göra en positiv skillnad.

Vårt Innobella™ bläck och fotopapper är speciellt utvecklat för att
fungera i perfekt samspel med din Brother bläckstråleskrivare.

Skarpa färger
Innobella™ bläck och papper breddar färgåtergivnings området
och förbättrar röd, magenta och gröna färger. Resultatet:
Verklighetstrogna utskrifter.

Minnen som inte bleknar
Innobella™ bläck och papper är ljus och ozon resistent, och
färgäkta. För högkvalitativa utskrifter som inte bleknar och som
varar livet ut.
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pplies

Kompatibla med:
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Förbrukning
LC223
STANDARD BLÄCKPATRONER

TM

use

pplies

Optimerad för högpresterande utskrifter

pplies

su

pplies
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LC225XL
HÖGKAPACITETS
BLÄCKPATRONER
Kompatibla med:

DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW
MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW
MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

550 sidor†

1 200 sidor†

LC227XL
HÖGKAPACITETS
BLÄCKPATRONER
Kompatibla med:

LC229XL
BLÄCKPATRONER MED
EXTRA HÖG KAPACITET
Kompatibla med:

DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW

MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

1 200 sidor†

2 400 sidor†

* I enlighet med ISO/IEC 24711. Alla Brother bläckstråleskrivare levereras med separata bläckpatroner så färgerna
kan bytas ut separat. För att uppnå resultat av hög kvalitet använd Brothers originalbläck och papper.

INTRODUCERAR

PRODUKTIVA LÖSNINGAR
FÖR DITT FÖRETAG

Upplev utskrifter på en ny nivå.
Smart, snabb och med fler
anslutningsmöjligheter, det perfekta
valet för att höja företagets produktivitet.
Skriv ut effektfulla A3 utskrifter.
Bläckpatroner med hög kapacitet
ger dig låga driftskostnader och med
mobila lösningar kan du vara säker på
att ditt företag ligger i framkant.
VÄLKOMMEN TILL EN NY EPOK.
VÄLKOMMEN TILL PRINT 3.0

KOSTNADSEFFEKTIV
Sänk dina kostnader och
din energianvändning med
funktioner som dubbelsidig
utskrift och bläcksparläge.
Tillsammans med bläckpatroner med extra hög
kapacitet för upp till 2 400
sidor i svart och 1 200 sidor
i färg ger det en mycket låg
driftskostnad.

A3
PROFESSIONELL
Skapa effekterna ditt företag förtjänar
med utskrifter av hög kvalitet i upp till
A3-format. Mångsidig pappershantering
och stor papperskapacitet som ger
möjligheten att skriva ut vad du vill, när
du vill.

FLER ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Inbyggt trådlöst nätverk och
molnanslutning på samtliga modeller
i serien för att enkelt dela dina
dokument på ett ögonblick. Skriv
ut från eller skanna till molntjänster
såsom Dropbox, Evernote™,
OneDrive och Google Drive.

MOBILA LÖSNINGAR
Vårt sortiment av mobila utskrifts- och
skanningslösningar låter din personal
skriva ut och skanna var som helst, när
som helst. Brother iPrint&Scan är en
gratis app som låter dig hantera dina
dokument och foton med din Apple
iPhone-, Android-, Windows 7-, eller
Amazon mobila enhet.

PRODUKTIV
Bläckstråleskrivare packade med en rad
lösningar för att höja företagets produktivitet.
Snabba utskriftshastigheter i kombination med
dubbelsidig dokumenthantering för snabb och
enkel hantering av dina dokument.

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 och
skriva ut en del av innehållet 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.

VÄLJ RÄTT MODELL FÖR DINA BEHOV

DCP-J4120DW
Skrivare, skanner och kopiator med dubbelsidig utskrift
och trådlös nätverksanslutning.
• 20 sid/min i svart och 18 sid/min i färg
(jämförbart med laser)
• Bläckpatroner med hög kapacitet för upp till
1 200 sidor
• Dubbelsidig utskrift i upp till A4-format
• Skriv ut från eller skanna till din smartphone eller
surfplatta
• Inbyggd trådlös nätverksanslutning
• 6, 8 cm färgpekskärm
• Manuell pappersmatning baktill för upp till A3-format
• 150 arks pappersmagasin

MFC-J4620DW
Skrivare, skanner, kopiator och fax, NFC anslutning,
dokumentmatare, dubbelsidig utskrift samt trådlös/
trådbunden nätverksanslutning.
• 22 sid/min i svart och 20 sid/min i färg
(jämförbart med laser)
• Bläckpatroner med hög kapacitet för upp till
1 200 sidor
• Dubbelsidig utskrift i upp till A4-format
• NFC för enkel anslutning till mobila enheter
• Inbyggd trådlös/trådbunden nätverksanslutning
• 9, 3 cm färgpekskärm
• 20 arks dokumentmatare för enkel skanning,
kopiering och faxning
• Manuell pappersmatning baktill för upp till A3-format
• 150 arks pappersmagasin

VÄLJ RÄTT MODELL FÖR DINA BEHOV
MFC-J5320DW Business Smart
Skrivare, skanner, kopiator och fax. Dubbelsidig
utskrift samt trådlös/trådbunden nätverksanslutning.
Tar bläckpatroner med extra stor kapacitet.
• 22 sid/min i svart och 20 sid/min i färg
(jämförbart med laser)
• Bläckpatroner med extra hög kapacitet för upp till
2 400 sidor i svart och 1 200 sidor i färg
• 250 arks pappersmagasin och manuell pappersmatning baktill för upp till A3-format
• Dubbelsidig utskrift i upp till A4-format
• 35 arks dokumentmatare
• 6,8 cm färgpekskärm
• Inbyggd trådlös/trådbunden nätverksanslutning
• Skriv ut från eller skanna till din smartphone eller
surfplatta

MFC-J5620DW Business Smart
Skrivare, skanner, kopiator och fax. Dubbelsidig
utskrift, mångsidig pappershantering samt trådlös/
trådbunden nätverksanslutning. Tar bläckpatroner
med extra stor kapacitet.
• 22 sid/min i svart och 20 sid/min i färg
(jämförbart med laser)
• Bläckpatroner med extra hög kapacitet för upp till
2 400 sidor i svart och 1 200 sidor i färg
• 250 arks pappersmagasin och pappersfack baktill
för 5 x A3/80 x A4
• Dubbelsidig utskrift i upp till A4-format
• 35 arks dokumentmatare
• 9,3 cm färgpekskärm
• Inbyggd trådlös/trådbunden nätverksanslutning
• Skriv ut från eller skanna till din smartphone eller
surfplatta

MFC-J5720DW Business Smart
Skrivare, skanner, kopiator och fax. Dubbelsidig
utskrift, dubbla pappersmagasin och mångsidig
pappershantering samt trådlös/trådbunden
nätverksanslutning. Tar bläckpatroner med extra stor
kapacitet.
• 22 sid/min i svart och 20 sid/min i färg
(jämförbart med laser)
• Bläckpatroner med extra hög kapacitet för upp till
2 400 sidor i svart och 1 200 sidor i färg
• 2 x 250 arks pappersmagasin och pappersfack baktill
för 5 x A3/80 x A4
• Dubbelsidig utskrift i upp till A4-format
• Dubbelsidig 50 arks dokumentmatare för dubbelsidig 		
skanning, kopiering och faxning
• 9,3 cm färgpekskärm
• Inbyggd trådlös/trådbunden nätverksanslutning
• Skriv ut från eller skanna till din smartphone eller
surfplatta

