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BROTHERS NYA PROFESSIONELLA SERIE AV ALLT-I-ETT-FÄRGLASERMASKINER 
INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG
 
Brother vet att informationsflödet är viktigt för din verksamhet. De nya professionella allt-i-ett-maskinerna 
är späckade med pålitliga och användarvänliga utskriftslösningar som ger lika enastående resultat varje 
gång. Allt-i-ett-serien levererar snabba och kostnadseffektiva färgutskrifter som uppfyller behoven hos 
arbetsgrupper, filialkontor och mindre företag. De snabba färglasermaskinerna ger enastående resultat 
varje gång, har hög driftsäkerhet och är perfekta för kunddokument i hög kvalitet. Med integrerade 
funktioner för skanning, kopiering och faxning kan du hantera och effektivisera ditt arbetsflöde och 
därmed förbättra produktiviteten med en och samma enhet.
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Vår nyutvecklade produktserie klarar alla utmaningar i den dagliga verksamheten. Vi har byggt kostnadseffektiva,

användarvänliga och snabba maskiner som ser till att arbetet sker så effektivt som möjligt.

Några av de angivna egenskaperna finns inte på alla modeller. Se specifikationstabellen för närmare information. 

Effektivisera din verksamhet 

Hög kvalitet
Skapa professionella 
affärsdokument med hög 
färgåtergivning. 

Driftsäker
Den här produktserien kan 
enkelt hantera upp till 3 000 
sidor per månad. Maskinerna 
levererar enastående kvalitet 
och prestanda och uppfyller 
alla behov i mycket krävande 
affärsmiljöer, affärssystem och 
dokumentprocesser.

Produktiv
Utskrifter i färg på upp till 
30 sidor per minut.

Integrerad
En rad kraftfulla 
skanningsfunktioner, bland 
annat skanning inom 
nätverket (endast Windows®) 
och skanning till FTP, gör 
att informationen kan delas 
både internt och externt på 
ett ögonblick.

Effektiv
Den stora papperskapaciteten 
ser till att du ägnar minimal tid 
åt att fylla på papper.

Kostnadseffektiv
Toner med extra hög kapacitet 
för lägre kostnad per sida. 

Mobil 
Använd appen iPrint&Scan, 
Apple AirPrint eller Google 
Cloud Print för att skriva 
ut direkt från din iPhone, 
iPad, Android-enhet eller 
Windows-telefon. 

Hållbar
Perfekt för kunder med stora 
utskriftsvolymer.



Professionell serie av allt-i-ett-färglasermaskiner 

•  utskriftshastighet upp till 30 sid/min i färg och sv/v
• 12,3 cm LCD-färgpekskärm
•  automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering och 

skanning
• 256 MB minne
• toner med extra hög kapacitet som tillval 
• upp till 2 400 x 600 dpi
• trådbunden och trådlös nätverksanslutning
• papperskapacitet på 300 ark
• extra pappersmagasin för 500 ark
• automatisk dokumentmatare för 50 ark

DCP- L8450CDW 
PROFESSIONELL ALLT-I-ETT-
FÄRGSKRIVARE MED WI-FI

•  utskriftshastighet upp till 28 sid/min i färg och sv/v
• 9,3 cm LCD-färgpekskärm
• automatisk dubbelsidig utskrift
• 256 MB minne
• högkapacitetstoner som tillval 
• upp till 2 400 x 600 dpi
• trådbunden nätverksanslutning
• papperskapacitet på 300 ark
• extra pappersmagasin för 500 ark
• automatisk dokumentmatare för 35 ark

SNABB ALLT-I-ETT-FÄRGSKRIVARE

DCP- L8400CDN 

•  utskriftshastighet upp till 28 sid/min i färg 
och sv/v

• 9,3 cm LCD-färgpekskärm
•  automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, 

skanning och faxning
• 256 MB minne
• högkapacitetstoner som tillval 
• upp till 2 400 x 600 dpi
• trådbunden och trådlös nätverksanslutning
• papperskapacitet på 300 ark
• extra pappersmagasin för 500 ark
• automatisk dokumentmatare för 35 ark

MFC- L8650CDW 
SNABB ALLT-I-ETT-FÄRGSKRIVARE 
MED WI-FI

PROFESSIONELL ALLT-I-ETT-
FÄRGSKRIVARE MED WI-FI
 
•  utskriftshastighet upp till 30 sid/min i färg och sv/v
• 12,3 cm LCD-färgpekskärm
•  automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning 

och faxning
• 256 MB minne
• toner med extra hög kapacitet som tillval 
• upp till 2 400 x 600 dpi
• trådbunden och trådlös nätverksanslutning
• papperskapacitet på 300 ark
• extra pappersmagasin för 500 ark
• automatisk dokumentmatare för 50 ark

MFC- L8850CDW
PROFESSIONELL ALLT-I-ETT-
FÄRGSKRIVARE FÖR ARBETSGRUPPER 
MED STORA VOLYMER

MFC- L9550CDWT

 
• utskriftshastighet upp till 30 sid/min i färg och sv/v
• 12,3 cm LCD-färgpekskärm
•  automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, 

skanning och faxning
• 256 MB minne
• toner med extra hög kapacitet 
• upp till 2 400 dpi x 600 dpi
• trådbunden och trådlös nätverksanslutning
• papperskapacitet på 800 ark
• automatisk dokumentmatare för 50 ark



Den höga upplösningen säkerställer utskrifter i hög 
kvalitet med knivskarp återgivning in i minsta detalj. Med 
den här serien kan du även sänka pappersförbrukningen 
med upp till 75 % genom att skriva ut dina viktiga 
affärsdokument med automatisk dubbelsidig utskrift och 
funktionen för utskrift av häften.
 
Den här serien har specialutvecklade funktioner som 
håller dina driftskostnader låga. Tonersparläge och djupt 
viloläge sänker energianvändningen och kostnaderna. 
Utöver dessa funktioner finns toner med hög och 
extra hög kapacitet samt separat trumenhet som 
ytterligare sänker de totala ägandekostnaderna och 
driftskostnaderna.
 
Serien har utvecklats för höga hastigheter och den första 
utskriften kommer på mindre än 15 sekunder. Och med 
utskriftshastigheter på upp till 30 sidor per minut är det 
inga problem att hantera stora utskriftsvolymer.

Brothers nya serie av snabba färglasermaskiner är 
kompatibel med en rad lösningar för mobila enheter. 
Det betyder att du kan skriva ut från en mängd olika 
applikationer och filtyper:

Vår app för utskrift och skanning är en enastående 
bekväm lösning som lyfter produktiviteten till helt nya 
nivåer. Med Brothers app iPrint&Scan kan du skriva 
ut från och skanna till mobila enheter som Apple iOS 
iPhone, iPad, iPod touch, Android™, Kindle Fire™, 
Windows® Phone 7 och Windows® Phone 8 när du är 
ansluten till samma nätverk som din skrivare.

En annan teknik som stöds är Google Cloud Print som 
låter dig ansluta dina skrivare till webben. Med den här 
tjänsten når du och andra utvalda personer dina skrivare 
från de applikationer som du använder varje dag. 
Google Cloud Print fungerar på din mobil, surfplatta eller 
den valfria webbanslutna enhet som du vill skriva ut från. 

Med AirPrint kan du skriva ut e-postmeddelanden, 
webbsidor och dokument. Du behöver varken ladda ned 
programvara, installera drivrutiner eller ansluta kablar. 
Med bara några fingertryckningar har du en utskriven 
kopia av det som nyss visades på skärmen.

Alla enheter, inklusive Blackberry, kan även användas 
med Cortado.

Brother Solutions Interface (BSI)
Brothers nya serie av snabba färglasermaskiner kan 
användas med Brothers Solutions Interface som ger 
tredjepartsutvecklare möjlighet att skapa anpassade 
managementlösningar för Brother-enheter. Programvaran 
baseras på webbtjänster, vilket innebär att alla lösningar 
lagras och körs på en server i stället för att hanteras 
lokalt.

Utvecklarna kan anpassa användargränssnittet med 
egna meddelanden och menyer för hantering av 
exempelvis skanner- och faxfunktioner och det går 
även att ange vilka användare som har åtkomst till 
dessa funktioner.

Brother Solutions Interface gör det även möjligt att 
använda den nya managementlösningen b-guard för 
utskrifter. Med b-guard kan du bevaka, kontrollera och 
sänka utskriftskostnaderna. (Erbjuds endast av Brother.) 
Två funktioner som för närvarande är tillgängliga via 
b-guard är ”pull printing” och ”Mail2Print”. Pull printing 
skickar ett utskriftsjobb till skrivarna, men dokumentet 
skrivs ut först när användaren aktiverar utskriften direkt på 
en skrivare. Med funktionen Mail2Print kan användarna 
skicka jobb via e-post från valfri enhet. Det går att ställa 
in begränsningar för dokumenttyper och gäster och 
funktionen ger företaget ett lätthanterligt stöd för smarta 
telefoner och surfplattor utan behov av drivrutiner.

En helt ny definition av höga prestanda: 



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
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.

*Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 19798

**DCP-L8400CDN/MFC-L8650CDW – Kan laddas ned från http://solutions.brother.com

***Alla funktioner tillgängliga med den medföljande programvaran

Tekniska specifikationer
Allmänt DCP-L8400CDN MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT

Laserkategori Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)  

Display 9,3 cm färgpekskärm 12,3 cm färgpekskärm

NFC –
Inbyggd kortläsare för säker 

autentisering

Utskrift  

Utskriftshastighet (A4) Upp till 28 ppm (sidor per minut) i färg och svartvitt Upp till 30 ppm (sidor per minut) i färg och svartvitt

Dubbelsidig utskriftshastighet (A4) Upp till 14 ipm (bilder per minut) i färg och svartvitt

Upplösning Upp till 2 400 x 600 dpi

Skrivarspråk PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM språkemulering)

Cloud Print Skriv ut direkt från Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM och OneDrive®

Skanning

Upplösning  Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Funktioner för pull-skanning*** Skanna till e-post, bild, OCR, fil, USB, SharePoint®, Evernote och sökbar PDF

Funktioner för push-skanning Skanna till nätverksmapp (endast Windows®), FTP, Secure FTP, e-postserver** och molnet

Cloud Scan Skanna direkt till Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM och OneDrive®

Kopiering

Kopieringshastighet (A4) Upp till 28 ppm (sidor per minut) i färg och svartvitt Upp till 30 ppm (sidor per minut) i färg och svartvitt

Upplösning Upp till 1 200 x 600 dpi

Fax

Överföringshastighet – 33,6 kbps Super G3 – 33,6 kbps Super G3

Internetfax (iFAX) – Ja** – Ja

Pappershantering

Standardmagasin 250 ark 250 + 500 ark

Extra pappersinmatning 500 ark (LT-320CL) –

Kombifack 50 ark

Automatisk dokumentmatare 35 ark
35 ark – automatisk dubbelsidig 

utskrift
50 ark – automatisk dubbelsidig utskrift

Anslutning

Lokalt gränssnitt Höghastighets-USB 2.0 och USB Host

Trådlös nätverksanslutning –                                                                   IEEE 802.11b/g/n

Trådbunden nätverksanslutning 10Base-T/100Base-TX

Mobil
iPrint&Scan app, AirPrint och 

Google Cloud PrintTM iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM och Wi-Fi DirectTM

Arbetsbelastning

Rekommenderad utskriftsvolym 
per månad

500 till 3 000 sidor 750 till 4 000 sidor 1 000 till 5 000 sidor

Modell

Svart

Toner

Cyan

Magenta

Gul

Trumma

Bältenhet

Behållare för 
överbliven toner

2 500 sidor*

Medföljande toner Standardtoner Högkapacitetstoner Medföljande toner Standardtoner Högkapacitetstoner Toner med extra 
hög kapacitet

Medföljande toner Toner med extra 
hög kapacitet

DR-321CL – 25 000 A4-sidor

BU-320CL – upp till 50 000 sidor

WT-32CL – upp till 50 000 sidor

1 500 sidor*

1 500 sidor*

1 500 sidor*

2 500 sidor*

1 500 sidor*

1 500 sidor*

1 500 sidor*
1 500 sidor*

1 500 sidor*

1 500 sidor*

2 500 sidor*
4 000 sidor*

3 500 sidor*

3 500 sidor*

3 500 sidor*

2 500 sidor*

1 500 sidor*

1 500 sidor*

1 500 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

4 000 sidor*

3 500 sidor*

3 500 sidor*

3 500 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

6 000 sidor*

Förbrukningsartiklar

DCP-L8400CDN och MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW och MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT


