
VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

A3

ALT-I-ÉN INKJETMODELLER, SOM BRINGER 
DIN VIRKSOMHEDS PRINT TIL NYE HØJDER.

Business Smart

GA
RANTI

Få 3 års garanti
med on-site 

SWAP-service

iPrint&Scan315-025



PROFESSIONAL

Din virksomhed bliver 
bemærket med A3-print i høj 
kvalitet. De store papirskuffer 
og papirindgangen bag på 
maskinen giver arbejdsgruppen 
mulighed for at printe hvad som 
helst, når som helst.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

Ekstra store blækpatroner, 
som kan printe op til 2.400 
s/h-sider og 1.200 farvesider 
sammen med andre besparende 
funktioner såsom dobbeltsidet 
print og blækspare-tilstand, 
er med til at skære ned på 
de totale omkostninger ved 
ejerskab (TCO). 

A3

Oplev kontorprint på et helt nyt niveau 
med denne serie af professionelle 
inkjetprintere. De er intelligente, hurtige, 
har flere muligheder for tilslutning og 
er det perfekte valg til at øge arbejds-
gruppens produktivitet. Brug A3-print til 
at lave dokumenter med visuel effekt, 
og spar samtidig på udgifterne ved at 
anvende XL-blækpatroner, som giver 
en lav sidepris. Og med indbygget 
cloud-tilslutning og direkte mobilprint 
kan du sikre, at du er et skridt foran i 
nutidens tempofyldte verden.

Velkommen til printerens nye tidsalder.

VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

BROTHER INTRODUCERER

PRODUKTIVE LØSNINGER
TIL VIRKSOMHEDER



FORBEDRET TILSLUTNING

Med indbygget trådløs og 
cloud-tilslutning på alle tre 
modeller er det nemt for teamet 
at samarbejde. Ved at scanne 
til og printe direkte fra cloud-
tjenester såsom Dropbox, 
Evernote™, OneDrive og Google 
Drive kan papirdokumenter 
digitaliseres og deles mellem 
kollegaerne på få sekunder. 

MOBIL INTEGRATION

Driftige virksomheder er hele 
tiden et skridt foran, når det drejer 
sig om teknologi. Disse alt-i-én-
modeller understøtter mobilt 
print og scanneløsninger, så dine 
medarbejdere f.eks. hurtigt kan 
printe direkte fra mobile enheder. 
Brothers gratis iPrint&Scan-app er 
kompatibel med Apple-, Android- 
og Windows Phone-enheder.

PRODUKTIVE

Brothers professionelle inkjet-modeller 
leveres med en række produktive 
løsninger, som kan hjælpe dig med at 
strømline arbejdsgangen. Høje print-  
og scannehastigheder samt automatisk 
dokumentføder gør det hurtigt og nemt 
at dele vigtige informationer. 

Vi introducerer Brother 
Apps & Solutions. Den 
smarte måde til håndtering 
af dit papirmateriale.

Scan til Office
En intelligent funktion, som giver dig 
mulighed for at scanne et papirdokument, 
som så omdannes til en Microsoft Office- 
fil med redigérbar tekst og billeder. 

Scan til e-mail
Scan et dokument direkte til en 
e-mailadresse fra din touchscreen,  
helt enkelt.

Kopiér konturområde
Giver dig mulighed for at sætte en rød  
ring rundt om det ønskede indhold, så 
enheden kun kopierer det valgte område, 
og du sparer blæk.

Scan konturområde
Giver dig mulighed for at sætte en  
rød ring om det ønskede indhold,  
så enheden kun scanner det valgte  
område.

Brother-fordelen



ForbrugsstofferForbedret kvalitet med høj ydeevne 
Innobella™ blæk og fotopapir er særligt 
udviklet til brug sammen med din Brother  
inkjet alt-i-én-printer.

Flottere farver

Innobella™ blæk og papir udvider 
farvegengivelses- området og forbedrer 
farverne rød, magenta og grøn.

Resultatet er virkelighedstro farver.

Minder, der ikke falmer

Innobella™ blæk og papir er modstandsdygtigt 
over for lys og ozon og er således farveægte.

Resultatet er kvalitetsudskrifter, der holder,  
og minder, der varer ved.

Der Blaue Engel 

Produkter, som er mærket med Der Blaue Engel, er godkendt efter strenge 
nationale og internationale standarder, som blev fastlagt i Tyskland for mere 
end 30 år siden. Da det er verdens førende miljøstandard, er testkriteriet for 
at opnå Der Blaue Engel-godkendelse strengt, og det er præcis, hvad vi 
stræber efter for alle vores produkter.

Svanemærket 

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden. Det er en frivillig ordning, 
som kontrolleres af staten. Beslutningen om at indføre Svanemærket blev 
truffet af Nordisk Ministerråd i september 1989. I dag er der en bred vifte af 
svanemærkede produkter og tjenester. Alt i alt er der omkring 65 forskellige 
grupper af produkter, fra vaskemidler til møbler og hoteller. 

Cool Earth

Brother har indgået et samarbejde med miljøorganisationen Cool Earth, 
og vi er med til at beskytte en del af Ashaninka-området i den peruvianske 
Amazon-regnskov.

Vores sponsorat er allerede med til at beskytte mere end en million træer  
og bevare for truede dyrearter.

Brother Earth

Brother Earth beskriver vores positive holdning og engagement i vores 
samfund og vores planet. Vores mål er at spille en rolle i arbejdet med at 
opbygge et samfund, hvor bæredygtig udvikling kan opnås.

Hos Brother tager vi ansvar, handler ansvarligt og forsøger at gøre en 
positiv forskel i alt, vi foretager os – fra produktdesign og udvikling til 
miljøsamarbejde og miljømæssige kampagner.

315-025

VORES ENGAGEMENT

MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

LC229XL – Ekstra stor blækpatron

2.400 sider1

LC225XL – Store blækpatroner

1.200 sider1

MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

LC223 – Standard blækpatroner

550 sider1

TM

1)  overensstemmelse med ISO/IEC 24711. Alle Brother inkjet-produkter leveres med separate blækpatroner, så farverne kan udskiftes individuelt.  
Brug originalt Brother blæk og papir for udskifter i høj kvalitet.



FIND DEN MASKINE, SOM PASSER TIL DIN VIRKSOMHED

MFC-J5320DW

Professionel alt-i-én med print, scan, fax og kopi,  
ekstra store blækpatroner, dobbeltsidet print og  
trådløst/kablet netkort.

• Printer op til 22 ipm i s/h og 20 ipm i farve*

•  Automatisk dobbeltsidet print op til A4

• Indbygget kablet og trådløst netkort

• Print & scan fra din smartphone eller tablet

• 6,8 cm touchscreen

•  Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)

• Manuel arkføder op til A3-format (enkelt ark)

• 35-arks automatisk dokumentføder

•  Op til 2.400 sider sort og 1.200 farve  
ved brug af XL-blækpatroner

MFC-J5720DW

Professionel alt-i-én med A3-print samt scan, fax og 
kopi op til A4, store blækpatroner, 2 store papirskuffer, 
alsidig papirhåndtering, dobbeltsidet print og  
trådløst/kablet netkort.

• Printer op til 22 ipm i s/h og 20 ipm i farve*

•  Automatisk dobbeltsidet print op til A4

• Indbygget kablet og trådløst netkort

• Print & scan fra din smartphone eller tablet

• 9,3 cm touchscreen

•  Op til 2 × 250-arks papirskuffe (A4/A3)

•  Manuel arkføder op A4 (80 ark) eller A3 (5 ark)  
samt enkeltarksføder

•  50-arks automatisk dobbeltsidet dokumentføder  
til duplexscan/-fax/-kopi

•  Op til 2.400 sider sort og 1.200 farve  
ved brug af XL-blækpatroner

MFC-J5620DW

Professionel alt-i-én med A3-print samt scan, 
fax og kopi op til A4, store blækpatroner, alsidig 
papirhåndtering, dobbeltsidet print og trådløst/
kablet netkort.

• Printer op til 22 ipm i s/h og 20 ipm i farve*

•  Automatisk dobbeltsidet print op til A4

• Indbygget kablet og trådløst netkort

• Print & scan fra din smartphone eller tablet

• 9,3 cm touchscreen

•  Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)

•  Manuel arkføder op A4 (80 ark) eller A3 (5 ark)  
samt enkeltarksføder

• 35-arks automatisk dokumentføder

•  Op til 2.400 sider sort og 1.200 farve  
ved brug af XL-blækpatroner

*ISO/IEC 24734



* ISO/IEC 24734
** ISO/IEC 24711
*** Download gratis software fra brother.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW

Funktioner Print, scan, fax, kopi <-- <--

Print

Printhastighed s/h / farve* 22/20 ipm <-- <--

Opløsning Op til 6.000 × 1.200 dpi <-- <--

Automatisk dobbeltsidet print Ja (op til A4) <-- <--

Antal sider pr. standard blækpatron (A4)** 550 sort/farver <-- <--

Antal sider pr. stor blækpatron (A4)** 2.400 sort / 1.200 farver <-- <--

Scan

Hastighed s/h / farver ved 100 dpi 3,37 sekunder <-- <--

Opløsning (optisk) 1.200 × 1.200 dpi <-- <--

Dobbeltsidet scan - - Ja

Scan til E-mail, billede, fil, OCR, USB,  
mediakort, FTP, netværk,  
e-mailserver***

<-- <--

Kopi

Kopihastighed s/h / farve Op til 12 ipm / 9 ipm <-- <--

Opløsning 1.200 × 2.400 dpi <-- <--

Dobbeltsidet kopi - - Ja

Fax

Modemhastighed 14,4 kbps 33,6 kbps <--

Hurtigopkald 100 modtagere <-- <--

PC-Fax (kun modtagelse i Windows®) Ja <-- <--

Papirhåndtering

Papirkassette standard 250 ark <-- <--

Papirkassette ekstra - - 250 ark

Papirindgang bag på maskinen Op til A3 (enkelt ark) Op til A4 (80 ark) eller A3 (5 ark),  
samt enkeltarksfødning op til A3

Op til A4 (80 ark) eller A3 (5 ark),  
samt enkeltarksfødning op til A3

Automatisk dokumentføder 35 ark <-- 50 ark dobbelsidet

Andre funktioner

Tilslutning USB 2.0, Ethernet 10/100BASE-TX, 
802.11b/g/h, Wi-Fi DirectTM

<-- <--

Direkte print/scan USB-nøgle, PictBridge Mediakort, USB-nøgle, PictBridge <--

Touchscreen 6,8 cm 9,3 cm <--

Mobilt print AirPrint, iPrint&Scan,  
Google Cloud Print™

<-- <--

Web connect Facebook, Google Drive, Flickr, 
Picasa, Dropbox, Evernote,  
OneDrive, Box

<-- <--

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635  Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31  Fax. +45 43 31 31 43
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. 
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 10-2014


