
Trådløs kompakt sort/hvit 
multifunksjon laserskriver med 
faks og automatisk 2-sidig 
(dupleks) utskrift
MFC-7860DW tilbyr utskrift, skann, kopiering og faks i 
en kompakt multifunksjonsenhet.  Rask 2-sidig utskrift 
av høy kvalitet, kombinert med lave driftsutgifter og 
nettverkstilknytning. Den perfekte løsning for små 
arbeidsgrupper.

	Allsidig alt-i-ett sort/hvit laserskriver, skanner,   
 kopimaskin og faks.

	Rask utskrift med hastighet på opptil 26 sider   
 pr. minutt.

	Spar papir med automatisk 2-sidig (dupleks) utskrift.

	Spar maskinkostnader ved å dele maskinen mellom  
 flere brukere via ditt eksisterende nettverk.

	35 ark stor automatisk dokumentmater (ADF) for rask  
 og effektiv skanning, kopiering og faksutsending av  
 flersidige dokumenter.

	Valgfri høyytelse tonerkassett for ytterligere reduksjon  
 av utskriftskostnadene.

	Lite vedlikehold: stort 250 ark papirmagasin og   
 manuell arkmater for utskrift av konvolutter.

MFC-7860DW

UTSKRIFT SKANN KOPI FAKS



* Oppgitt tonerkapasitet er i samsvar med  ISO/IEC 19752  ** Krever Brother programvare  *** Valgfri gratis nedlasting tilgjengelig fra http://solutions.brother.com † Kun Windows®   † † Kun Windows® & Apple Macintosh 

MFC-7860DW Trådløs kompakt multifunksjon sort/hvit laserskriver med faks og automatisk 2-sidig utskrift

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Telefon:+47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries LTD.  
Eieindomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn.

Sort/hvit kopiering

Sort/hvit faks

Fargeskanner

Dupleks sort/hvit laserskriver

Skriverdriverfunksjon 

Nettverk

Mål og vekt

Annet

Rekvisita

Teknologi  Elektrofotografisk sort/hvit laserskriver
  Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4 (standard)  Inntil 26 sider pr. minutt
Utskriftshastighet A4 (dupleks)  Inntil 10 sider pr. minutt (5 ark pr. minutt)
Oppløsning  HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Prosessor  200MHz (ARM9)
Oppvarmingstid  Mindre enn 7 sekunder (fra hvilemodus)
Første utskrift  Mindre enn 8,5 sekunder (fra klarmodus)
Emulering  PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)
PCL6 innebygde fonter  66 skalerbare fonter, 12 bitmap fonter, 13 strekkoder
Postscript®3 innebygde fontert  66 kompatible fonter
Minne  32MB
Lokal tilkobling  Hi-Speed USB 2.0
Kablet nettverkstilkobling  10/100 Base-TX
Trådløs nettverkstilkobling  Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Display  16 tegn x 2 linjer hvit bakgrunnsbelyst LCD

Papirspesifikasjoner 

Papirtype  Standard papirmagasin - vanlig papir, tynt papir og resirkulert papir
  Manuell arkmater - vanlig papir, tynt papir, tykt papir,  
  resirkulert papir, etiketter og konvolutter
  ADF (automatisk dokumentmater) - vanlig papir og resirkulert papir 
Papirkapasitet og vekt  250 ark standard papirmagasin - 60 - 105 g/m2 (16 - 28lb)
  1 ark manuell arkmater - 60 - 163 g/m2 (16 - 43lb)
  35 ark ADF (automatisk dokumentmater) 64 - 90 g/m2 (17 - 24 lb) 
Papirstørrelse  Standard papirmagasin - A4, B5(ISO/JIS), A5, A5 (lang side),    
  B6(ISO), A6  
  Manuell arkmater - bredde 76,2 til 216 mm, lengde 116 til 406,4 mm
Papirmottak  100 ark (tekst ned)
  1 ark (tekst opp) rett papirbane 

Skriverdriver programvare 
Windows® Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions),  
 Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions),   
 Windows® 2000 Professional,  
 Windows Server® 2003 (Network only / 32 & 64 bit editions),  
 Windows Server® 2008 (Network only / 32 & 64 bit editions),  
 Windows Server® 2008 R2 (Network only)
Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux*** CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment)

N-opp utskrift† †  Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side 
Plakatutskrift† Forstørr 1 A4 side til en plakat ved bruk av 4, 9, 16 eller 25 A4 sider  
Vannmerkeutskrift† Legg til forhåndsdefinert tekst eller meldinger på dine dokumenter som vannmerke 
Hefteutskrift† Skriv ut profesjonelle dokumenter i A5 hefteformat ved hjelp av manuell dupleks.  
Sikker utskrift†† Beskytt dine utskriftsjobber med en PIN-kode
Topp og bunntekst† Skriv ut tid, dato, bruker-ID eller tilpasset melding på dine dokumenter

Webbasert administrasjon Skriverserveradministrasjon via nettleser
Driver Deployment Wizard En rask og enkel måte å anvende en Brother skriverdriver med en Windows® PC
BRAdmin Light Skriverdriveradministrasjon for Windows® & Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional*** For LAN / WAN administrasjon
Protokoller TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 støttede protokoller ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver,   
 mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/  
 v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder,  
 Web Services (Print)
IPv6 støttede protokoller NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP,  
 FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6,  
 LLTD responder, Web Services (Print)
Trådløs nettverksikkerhet WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP,  
 SMTP-AUTH
Enkelt trådløs oppsett Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch   
 Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

Med emballasje 527 (b) x 510 (d) x 493 (h) mm / 14,8kg
Uten emballasje 405 (b) x 398,5(d) x 316 (h) mm / 11,6kg

Strømforbruk 445W ved kopiering 
 55W klar 
 3,9W pause 
 1,7W lang pause (ikke tilgjengelig når trådløs er aktiv) 
TEC (typisk elektrisk forbruk) 1,393kWh / uke
Støynivå Lydtrykk - mindre enn 53dBA ved utskrift, mindre enn 30dBA ved klar
 Lydstyrke - mindre enn 6,40B ved utsskrift, mindre enn 4,22B ved klar
Ecology Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk
 Tonersparer - reduserer tonerbruken
Anbefalt måndedslig utskriftsvolum 250 til 2.000 sider

Innbokstoner Toner 1.200 sider*
Standardtoner (TN-2210) 1.200 sider*
Høyytelsetoner (TN-2220) 2.600 sider*
Trommelenhet (DR-2200) Ca. 12.000 sider (1 side / jobb)

Hastighet A4  Inntil 26 kopier pr. minutt 
Oppløsning  Inntil 600 x 600dpi 
Første kopi  Mindre enn 11 sekunder (fra klarmodus)
Flersidig kopiering / samler / sorterer  Lager inntil 99 kopier av hver side (samler eller sorterer)
Forminske / Forstørre  Forminske og forstørre dokumenter fra 25% til 400% i trinn på 1% 
N i 1 kopiering  Reduserer 2 eller 4 sider til et enkelt  A4 ark

Hastighet  33.600bps, Super G3)
Internet faks***   Fakser dokumenter over hele verden via internett     
  uten bruk av telefonlinje***
Faks/telefonvelger  Automatisk gjenkjenning av faks og telefonmottak
Hurtigtast  8 (4 x 2) nummer
Hurtig og gruppeoppringing  Inntil 200 forhåndslagrede nummer og inntil 8 grupper
Automatisk gjenoppringing  Automatisk gjenoppringing når mottakerlinje er opptatt
Faks videresending og mottak  Sende eller motta en faks fra en annen maskin
Minne sending/mottak  Inntil 500 sider (ITU-T Test Chart, standard oppløsning, JBIG)
Feilkorrigering (ECM)  Sende på nytt dokumenter som mislykkes for maskiner som deler ECM
PC-Faks**  Send og motta faks fra din PC ved bruk av telefonlinje (Mottak kun for Windows®)**

Oppløsning  Inntil 600 x 2.400dpi (fra glassplate) 600 x 600dpi (from ADF)
Oppløsning (utvidet)  Inntil 19.200 x 19.200dpi
Gråskala  256 gråtoner tilgjengelig for kopiering og skanning
Fargedybde  48 bit intern, 24 bit ekstern
Skannerfunksjoner  Skann dokumenter til e-post, bilde, OCR eller fil**
Skann til  Skann til FTP & skann til e-postserver*** (må være tilknyttet nettverket)

MFC-7860DW Spesifikasjoner

Med høy utskriftshastighet på opptil 26 sider pr. minutt  og automatisk 2-sidig utskrift, 
produserer MFC-7860DW profesjonelle dokumenter på kort tid. Du får skarp, klar tekst 
og nøyaktig gjengivelse av selv de fineste detaljene på sidene takket være den høye 
utskriftsoppløsningen.  
Denne allsidige alt-i-ett maskinen kan skanne, kopiere og fakse flersidige dokumenter 
raskt og enkelt ved bruk av den 35 ark store automatiske dokumentmateren (ADF). 
Du sparer tid i en travel hverdag.  Flerbruksskuffen for enkle ark kan brukes for utskrift 
på tykkere papir som konvolutter, mens standard papirmagasin rommer imponerende  
250 ark, slik at du fyller den sjeldnere. 

Spar maskinvarekostnadene ved å dele MFC-7860DW mellom  flere brukere i ditt 
eksisterende nettverk. Med MFC-7860DW kan du også velge mellom standard og 
høyytelse tonerkassett, tilpasset ditt utskriftsbehov. Alle rekvisita, inkludert trommel kan 
erstattes separat. Dette sparer du penger på, da du kun betaler for det du bruker.
MFC-7860DW er ENERGY STAR sertifisert for energieffektivitet. Dette redsuerer din 
strømregning. Du kan også returnere tomme tonerkassetter til Brother for kostnadsfri 
resirkulering. MFC-7860DW har Tysklands prestisjetunge Blue Angel akkreditering 
takket være sin ekstremt lave innvirkning på miljøet.

Forhandler:


