
Gjør 
din bedrift 

mer effektiv

Brother presenterer den nye 
fargelaserserien
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Teknologi som  
gir din virksomhet 
et løft

Brother ønsker å være en 
ekte teknologipartner for din 
bedrift. Og vi forstår at skal 
en skriverinfrastruktur være 
en suksess så må den tilby 
fleksibiltet, pålitelighet og 
kostnadseffektivitet, i tillegg til 
kvalitetsutskrifter. Mest av alt bør 
den ha en positiv innvirkning på 
hele bedriftens produktivitet og 
effektivitet.

Utviklet for å møte behovene til høyvolums 
brukere. Du kan ha full tillitt til vår nye 
fargelaserserie som tilbyr rask utskrift og 
skanning og lavere kostnader, takket være super- 
og ultra høykapasitets tonere. I tillegg får du 
forbedret sikkerhet, intelligent mobil tilkobling og 
mulighet for flere papirmagasin. Med dette har du 
en skriver som tilfredstiller kravene i selv de mest 
krevende kontormiljøene.
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En smartere 
måte å jobbe på

Kutter kostnadene 
med fargeutskrifter

Beskytt det som 
virkelig teller for 
din bedrift

Den nye raske fargelaserserien lar 
deg enkelt oppnå økt effektivitet og 
produktivitet. Forbedret dokument 
skanning og en automatisk dokumentmater 
som holder opptil 80 ark tilbyr en rask og 
enkel måte å skanne dirkete til skyen eller 
ditt nettverk. Med ett enkelt tastetrykk kan 
du også skreddersy berøringsskjermen 
med dine egne tidsbesparende snarveier.
Høykapasitets tonere lar bruke mer tid 
på arbeidet ditt og mindre tid på å bytte 
tonere. Og hvis din bedrift vokser kan 
fargelaserserien vokse med deg, ved hjelp 
av ekstra papirmagasin som gir deg ekstra 
papirkapasitet.

Vi forstår kostnadene forbundet med å 
administrere utskrifter for din bedrift.  Våre 
ultra høykapasitets tonere lar deg skrive 
ut opptil 9000 sider, som gir en veldig 
lav kostnad per side, både for farge- og 
sort-hvitt utskrifter. Total eierkostnad 
er også redusert med lenger levetid på 
komponentene og en robusthet som du 
virkelig kan stole på.

De avanserte sikkerhetsfunksjonene hos 
denne fargelaserserien forsikrer at du alltid 
har full kontroll over utskriftsinfrastrukturen. 
Du kan forbedre informasjonssikkerheten 
ved å begrense maskintilgang med 
nettverksbruker autentisering og secure 
function lock, som lar deg passordbeskytte 
enkelte funksjoner i maskinen. I tillegg 
kan NFC-leseren integreres med sikker 
“pull” utskrift som lar brukere frigi sine 
utskriftsjobber på en hvilken som helst 
maskin ved å sveipe ID-kortet eller ved å 
taste en pinkode.
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Leverer selv for de mest 
krevende kontormiljøene
Hvis du har behov for fleksibilitet, 
pålitelighet og kanskje mest av 
alt kostnadseffektivitet er denne 
multifunksjons fargelaserserien ideell. 

Skriv ut, skann, kopier

Opptil 31spm utskriftshastighet  
- farge og mono

Opptil 28spm skannerhastighet

Opptil 300 ark papirinngang

Opptil 50 ark ADF

9,3 cm berøringsskjerm

USB, trådløs og Gigabit kablet nettverk

Opptil 6500 sider sort og 4000 sider cyan, 
magenta og gul toner*

Opptil 3000 sider sort og 1800 sider cyan, 
magenta og gul toner innboks*

3 x valgfri 250 ark papirmagasin

Skriv ut, skann, kopier, faks

Opptil 31spm utskriftshastighet  
- farge og mono

Opptil 28spm (56ipm) skannerhastighet

Opptil 300 ark papirinngang

Opptil 50 ark ADF (automatisk tosidig)

9,3cm berøringsskjerm

USB, trådløs og Gigabit kablet nettverk

Opptil 6500 sider sort og 4000 sider cyan, 
magenta og gul toner*

Opptil 3000 sider sort og 1800 sider cyan, 
magenta og gul toner innboks*

3 x valgfri 250 ark papirmagasin 

DCP-L8410CDW 
3-I-1 TRÅDLØS FARGELASERSKRIVER 

FOR ENKEL UTSKRIFT, SKANNING  
OG DELING. 

MFC-L8690CDW  
ALT-I-ETT TRÅDLØS 

FARGELASERSKRIVER FOR ENKEL 
UTSKRIFT, SKANNING OG DELING. 

Med rask utskrifts- og skannehastighet, 
samt sikkerhet for lave totale eier-
kostnader, bidrar disse maskinene til å  
ta effektivitet til et nytt nivå.
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VALGFRI REKVISITA OG TILBEHØR

Skriv ut, skann, kopier, faks 

Opptil 31spm utskriftshastighet 
- farge og mono

Opptil 28spm (56ipm) skannerhastighet

Opptil 300 ark papirinngang

Opptil 70 ark ADF (automatisk tosidig)

12,6cm berøringsskjerm

NFC (for mobil print/skanning og kort-
autentisering)

USB, trådløs og Gigabit kablet nettverk

Opptil 9000 sider sort og 6500 sider cyan, 
magenta og gul toner*

Opptil 3000 sider sort og 1800 sider cyan, 
magenta og gul toner innboks*

3 x valgfri 250 ark papirmagasin / 2 x valgfri 
500 ark papirmagasin

Skriv ut, skann, kopier, faks

Opptil 31spm utskriftshastighet 
- farge og mono

Opptil 50spm (100ipm) skannerhastighet 

Opptil 300 ark papirinngang

Opptil 80 ark ADF (automatisk tosidig)

17,6 cm berøringsskjerm

NFC (for mobil print/skanning og kort-
autnetisering)

USB, trådløs og Gigabit kablet nettverk

Opptil 9000 sider sort, cyan, magenta og          
gul toner*

Opptil 6500 sider sort, cyan, magenta og        
gul toner innboks*

3 x valgfri 250 ark papirmagasin / 2 x valgfri 
500 ark papirmagasin

MFC-L9570CDWT har spesifikasjonene over i 
tillegg til et ekstra 500 ark papirmagasin

MFC-L8900CDW 
ALT-I-ETT FARGELASERSKRIVER MED 

AVANSERT PAPIRHÅNDTERING

MFC-L9570CDW   
ALT-I-ETT FARGELASERSKRIVER 

MED STOR LCD-SKJERM OG 
AVANSERT SIKKERHET

* Angitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798

250 ark papirmagasin LT-330CL

500 ark papirmagasin LT-340CL

4 x 520 papirmagasin TT-4000 

(TC-4000 kreves også) 

Stabiliserende enhet TC-4000

Trommel DR-421CL

Belteenhet BU-330CL

Overskuddtsoner WT-320CL

Kortleserholder CH-1000



Raske og rimelige 
fargeutskrifter for 
bedriften

Våre nye fargelasere tilbyr raske mono og 
farge utskrifter til lav kostnad per side, og en 
rimelig total eierkostnad. Serien inkluderer 
viktige tilleggsfunksjoner som WiFi og NFC 
tilkobling, for å gjøre det enklere å jobbe mobilt 
uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Skriv ut 

Opptil 31spm utskriftshastighet 
- farge og mono

Opptil 300 ark papirinngang

6,8cm berøringsskjerm

NFC (for mobil print og kort-autentisering)

USB, trådløs og Gigabit kablet nettverk

Opptil 9000 sider sort og 6500 cyan, 
magenta og gul toner*

Opptil 6500 sider sort, cyan, magenta og        
gul toner innboks*

3 x valgfri 250 ark papirmagasin / 2 x valgfri 
500 ark papirmagasin

HL-L9310CDWT  har spesifikasjonene over i 
tillegg til et ekstra 500 ark papirmagasin

Skriv ut 

Opptil 31spm utskriftshastighet 
- farge og mono

Opptil 300 ark papirinngang

2 linjers LC-skjerm

USB, trådløs og Gigabit kablet nettverk

Opptil 6500 sider sort og 4000 sider cyan, 
magenta og gul toner*

Opptil 3000 sider sort og 18000 sider cyan, 
magenta og gul toner innboks*

3 x valgfri 250 ark papirmagasin 

Skriv ut 

Opptil 31spm utskriftshastighet 
- farge og mono

Opptil 300 ark papirinngang

6,8cm berøringsskjerm

NFC (for mobil print og kort-autentisering)

USB, trådløs og Gigabit kablet nettverk

Opptil 9000 sider sort og 6500 sider cyan, 
magenta og gul toner*

Opptil 3000 sider sort og 18000 sider cyan, 
magenta og gul toner innboks*

3 x valgfri 250 ark papirmagasin / 2 x valgfri 
500 ark papirmagasin

HL-9310CDW  
PROFESJONELL FARGELASER 

UTSKRIFTER SOM VOKSER MED 
BEDRIFTEN

HL-L8260CDW   
ENKEL OG BRUKERVENNLIG 

TRÅDLØS   
FARGELASERSKRIVER 

HL-L8360CDW   
TRÅDLØS  

FARGELASERSKRIVER MED  
INTUITIVT BRUKERGRENSESNITT

* Angitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC19798
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Gir deg 
kontrollen 
tilbake

Overvåk 
kostnadene 
med PrintSmart 
CostControl

Gled deg over 
utskriftssikkerhet 
med PrintSmart 
SecurePro

En utskriftsløsning er mer enn bare 
maskinvare. Maksimer utskriftseffektivitet 
og minimer kostnader ved å velge Brother 
PrintSmart - en løsning som er skreddersydd 
din bedrift.

Vi vet at kontroll er en viktig del når det 
kommer til utskriftskostnader. Vi gjør 
det enkelt med PrintSmart CostControl. 
Løsningen gir deg full oversikt over hvem som 
skriver ut hva, og gjør det mulig å forbedre 
budsjettet ved å sette utskriftskvoter og dra 
nytte av bedre rapportering av bruk.

Med PrintSmart SecurePro kan du enkelt 
administrere dokumenter og enheter. 
Løsningen lar deg samle utskriftsdata fra 
tilkoblede enheter for å gi bedre forståelse 
for hvordan dine resursser er benyttet 
på kontoret. Du vil også få muligheten 
til å skanne dokumenter direkte til en 
e-postadresse i stedet for å benytte en
delt mappe - som forsikrer at sensitive
dokumenter forblir private.
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Gjør utskriften 
like individuell 

som du er

Du trenger ikke å bestille toner
Vår MPS-løsning sikrer at du aldri går tom for 
rekvisita. Vi tar hånd om bestilling, levering 
og til og med resirkulering av dine gamle 
tonere. Noe som betyr at du kan bruke tiden 
på å drive ditt selskap.

Ingen ventetid for reparasjoner
Vår “At Your Side” kundeservice betyr at 
du ikke må håndtere lange perioder med 
nedetid på skriveren. Vi responderer raskt 
på feil og tilbyr profesjonell støtte, slik at 
konsekvensene for bedriften er holdt til et 
minimum. 

Ingen bekymring om kostnader
Vi vet at kontroll og oversikt er nøkkelen når 
det gjelder å sette budsjetter for utskrift. 
Med vår intuitive online portal finner du en 
fullstendig oversikt over kostnadene, i tillegg 
til rapportering. Slik at du kan holde full 
oversikt av kostnadene til enhver tid. 

For bedrifter som din, virker sjelden en “one-size-fits-all” 
utskriftsløsning. Vår Managed Print Services (MPS) tilbyr 
en enkle måte å administrere dine utskrifter - i en form 
og størrelse som passer perfekt til deg. Løsningen tilbyr 
forbedret kontroll, sikkerhet og effektivitet. Rett og slett en 
bedre utskriftsinfrastruktur. 
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Generelt

Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)

9,3cm fargeberøringsskjerm

12,6cm fargeberøringsskjerm

17,6cm fargeberøringsskjerm

Utskrift

Opptil 31 sider per minutt mono og farge

Opptil 14 bilder per minutt tosidig mono og farge

Opptil 2400 x 600dpi oppløsning

Skriverspråk: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Opptil 3000 ark anbefalt månedlig utskriftsvolum

Opptil 4000 sider månedlig utskriftsvolum

Opptil 6000 sider månedlig anbefalt utskriftsvolum

Skann

Opptil 1200 x 2400dpi (fra glassplate), 1200 x 600dpi (fra ADF), 19200 x 19200dpi (forbedret)

Skann til USB, e-post, bilde, OCR og fil1

Skann til SharePoint®, nettverksmappe (kun Windows®), FTP, SFTP, e-post server2, skytjenester3, Brother apper3

Skann dirkete til Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive og OneNote3

Kopi

Opptil 31 kopier per minutt mono og farge

Opptil 1200 x 600dpi

Faks

33.6kbps Super G3

Faks dokumenter til hvor som helst i hele verden over internett2

Tilkobling 

USB

Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Trådløst IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi DirectTM

NFC for sikker autentisering, mobil utskrift og skanning, og snarveier

Mobil

iPrint&Scan, Brother Print Service plugin for Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria

Papirhåndtering

Standard skuff - 250 ark

Flerbruksskuff - 50 ark

Nedre papirmagasin - 500 ark

Papirutmating - vendt ned 150 ark, vendt opp (rett papirbane) - 1 ark
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Spesifikasjoner for multifunksjonsserien

1 Krever Brother programvare.
2 Valgfri nedlasting kreves for noen modeller.
3 Må være tilkoblet internett.
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Skjerm

Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)

2 linjers LCD-skjerm

6,8cm fargeberøringsskjerm

Utskrift

Opptil 31 sider per minutt mono og farge

Opptil 14 bilder per minutt tosidig mono og farge

Opptil 2400 x 600dpi oppløsning

Skriverspråk: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Opptil 3000 ark anbefalt månedlig utskriftsvolum

Opptil 4000 sider månedlig utskriftsvolum

Opptil 6000 sider månedlig anbefalt utskriftsvolum

Tilkobling 

USB

Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM

NFC-kort for sikker autentisering og mobil utskrift

Mobil

iPrint&Scan, Brother Print Service plugin for Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria

Papirhåndtering

Standard skuff - 250 ark

Flerbruksskuff - 50 ark

Nedre papirmagasin - 500 ark

Papirutmating - vendt ned 150 ark, vendt opp (rett papirbane) - 1 ark
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Spesifikasjoner for skriverserien

Working with you for a better environment



Har du behov for en mer 
effektiv utskriftsløsning?

Hvis du liker ideen om mer livlige farger, knivskarp 
sort tekst og økt kostnadseffektivitet - oppgrader 

til våre nye fargelasere. Kontakt din Brother 
representant for mer informasjon 

www.brother.no


