
Muligheter du ikke forventet

DET ER IKKE EN HVILKEN SOM HELST 
MONOLASERSKRIVER

DET ER EN DØRÅPNER 
TIL ØKT FORTJENESTE
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Brother Introduksjon
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Den nye serien tilbyr alt du forventer av en 
profesjonell skriver. Inkludert utskrifter av 
høy kvalitet, skannerhastighet på opptil 50 
sider per minutt, suveren pålitelighet og 
lave totale eierkostnader. 

I tillegg passer den perfekt inn i en 
arbeidsgruppe og kommer raskt i gang 
med jobben. 

Dette er fordi denne serien er utviklet 
med tanke på fleksibilitet for å dekke de 
ulike behov hos enhver arbeidsgruppe – 
uansett størrelse. Den kan tilpasses via en 
programvare med åpent grensesnitt og kan 
integreres med alle typer nettverk. 

Med en så fleksibel skriver på ditt team er 
mulighetene uendelige.

Brother presenterer en serie monolaserskrivere for 
profesjonelle arbeidsgrupper - utformet for å tilby enda 
flere muligheter for alle. 

Det er en døråpner til 
en enda mer produktiv 
virksomhet.
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Brother Hvorfor Brother?
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Designet for ytelse 
på høyt nivå i alle 
avdelinger.

I den nye 6000-serien finner du løsninger 
utviklet for å møte alle behov og nivåer i din 
organisasjon.

Mer kontroll for IT avdelinger

Med Brother Solutions Interface (BSI) 
integrert, er Brother 6000-serien bygget 
for sømløs integrering. Dette muliggjør 
enkel implementering av skreddersydde 
programvareløsninger, og er serverdrevet for 
enkel distribusjon på tvers av ulike enheter. 
Den tillater også skreddersøm av grensesnitt 
på dine enheter, som gir full kontroll av 
utskrift, skanning og andre funksjoner. 

Bedre økonomi for finansavdelingen

Avansert og kostbar teknologi er nå 
tilgjengelig uten tilsvarende høye priser. 
Near Field Communication (NFC) gir 
deg bedre dokumentsikkerhet og bedre 
brukerautentisering for full utskrift uten 
dyre kortlesere. I tillegg er kostnad per side 
redusert, takket være stor tonerkapasitet og 
mer hensiktsmessig design

Forbedret forretningsvirksomhet for 
bedriftsledere

Med rask A4 utskrift og skannerhastighet 
opptil 50 sider per minutt er den lange 
ventetiden ved skriveren forbi. En 12,3cm 
stor berøringsskjerm (DCP og MFC modeller) 
med et intuitivt grensesnitt gjør skriverne 
brukervennlige. Valgfrie tilleggsfunksjoner 
som ekstra papirskuff, postkasse med 
sorterings – og stable funksjoner og opptil fire 
brett, reduserer tiden brukt på å legge i papir 
og sortering. 
 
Utmerket utskriftskvalitet og pålitelighet 
for alle

Vi kan alle være enig i at det er poengløst å 
investere i en profesjonell skriverløsning som 
ikke leverer optimale resultater. En annen ting 
du kan være trygg på er at du får sort-hvit 
utskrift i høy kvalitet, som er blant det beste 
du finner i denne klassen skrivere. I tillegg er 
den pålitelig – den vil levere dag inn og dag 
ut, måned etter måned. 

Vi mener at teknologi må møte de stadig skiftende behovene 
til bedrifter. For å hjelpe oss med å oppnå dette, har vi lyttet til 
hva våre kunder ønsker. Vi har utviklet nye produkter som ikke 
bare møter, men overgår deres krav.
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•  Brukervennlig 12,3cm berøringsskjerm gjør 
bruken både intuitivt og enkel

• Superrask gigabit nettverkshastighet  
     holder arbeidsflyten i bevegelse

• Opptil 50 spm utskriftshastighet gir kortere  
     ventetid på utskrifter 

• Imponerende utskriftsvolum med opptil  
    10.000 sider per måned for krevende  
     utskriftsmiljøer

• Allsidig papirinngang designet for å  
    passe de mest krevende behov med  
    520 ark standard skuff med inndatasensor.  
    Valgfritt tårn med 520 ark x 2 skuffer, 250   
    ark x 3 skuffer eller 520 ark x 4 skuffer

•  Valgfri ekstra 4 hyllers postkasse for rask 
og praktisk dokumentsortering.

•  Avanserte muligheter for papirutgang, 
inkludert 250 ark standard nedre skuff, 
utdatasensor og valgfri postkasse

• 50 arks dokumentmater som kan håndtere  
     opptil 50spm og opptil 100ipm tosidig  
     skanning – gjør at store dokumenter  
     skannes raskt

•  Stort minne på 1 GB for å håndtere 
dokumenter fra ulike brukere

•  Stor merverdi, opptil 12.000 sider innboks 
toner og valgfri 20.000 ultra høykapasitets 
toner*

*Ytelse i samsvar med ISO/IEC 19752

Brother Oversikt over Brother-løsninger

Bygget for å levere 
på alle nivåer.

Teknologien inkludert i 6000-serien er ikke bare pakket med 
funksjoner, den er fylt med fordeler designet for å ta din 
organisasjon til det neste nivået.
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Brother Fordeler for deg som kunde

Hos Brother så bryr vi oss om kundene 
våre. For å hjelpe bedrifter i alle størrelser 
i å nå deres mål, jobber vi dedikert med 
å utvikle nye løsninger som bidrar til økt 
produktivitet.

Å velge Brother som din utskriftspartner 
kan gjøre en stor forskjell.

Tenk stort 
med Brother
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Fire måter Brother sin 6000-serie kan hjelpe 
enhver bedrift

1 Pålitelighet

For å møte behovene til arbeidsgrupper 
med høyt utskriftsvolum er 6000-serien 
utviklet for å prestere på et maks volum på 
opptil 150.000 sider (opptil 10.000 anbefalt 
månedlig volum). Skriverne er forbedret og er 
mer fleksible og slitesterke.

3 Arbeidsflyt

Designforbedringer inkluderer en 80-siders 
automatisk dokumentmater som gir 
høyhastighets tosidig skanning direkte til et 
dokumentstyringssystem. Sammen med et 
mer intuitivt og brukervennlig grensesnitt 
og forbedret støtte for ulike medier, samt 
populære skybaserte tjenester som Microsoft 
SharePoint, er denne skriveren akkurat hva 
travle arbeidsgrupper har ventet på.

4 Sikkerhet

Dagens bedrifter krever de høyeste nivåer 
av sikkerhet. Vi har møtt disse kravene med 
Active Directory integrering, SFL 3.0 og 
Internett Protocol Security (IPsec). I tillegg 
har serien Print Archive, Secure Reset og 
Certificate Management og Near Field 
Communication (NFC) funksjonalitet for sikker 
brukertilgang og autentisering.

2 Produktivitet

Tid for første utskrift er 7,5 sekunder, 
etterfulgt av en utskriftshastighet på opptil 
50 sider per minutt. Papirkapasiteten inn, 
er opptil 2650 ark og papirkapasiteten ut er 
på imponerende 1050 ark ved å bruke den 
valgfrie sorterings – og stable funksjonen. 

Basert på Brother sine gode resultater innenfor utviklingen av 
monolaserskrivere er denne serien designet for å forbedre fire 
nøkkelområder:
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Brother Fordeler for deg som kunde

Fleksibel maskin, 
tilpasningsdyktig 
programvare

Praktisk papirhåndtering

For å møte arbeidsgruppens krav og behov 
for dokumentbehandling, er et utvalg av 
konfigurasjonsmuligheter tilgjengelige for 
å forbedre papirinngang og utgang. Disse 
inkluderer:

Papirinngang

•  Maksimalt papirnivå er 2650 ark med 
valgfrie nedre skuffer

Papirutgang

•  Postkassen tildeler hyller til brukere eller 
grupper for tidsbesparende sorterings- og 
stable funksjoner (opptil maksimalt 1050 ark)

Designet for å integreres

6000-serien er designet for å passe inn 
i nettverk av alle størrelser og i større og 
mindre kontorer eller arbeidsgrupper for 
sømløs integrasjon og tilbyr:

•  Åpent grensesnitt med mulighet for 
maksimalt tilpasset programvare

•  Ultimat tilkobling takket være skytilkobling 
og Brother Solutions Interface (BSI)
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Lave totale eierkostnader

Vi har ikke bare utstyrt 6000-serien med 
imponerende funksjoner, vi har også 
forsikret oss om at serien har lave totale 
eierkostnader, noe som gir serien et enda 
større konkurransefortrinn. 

Med Brother høykapasitets toner med opptil 
20.000 siders utskrift, hjelper med å holde 
kostnadene lave. 

At your side

Enten det gjelder innovativ produktutvikling 
eller å gi den beste support og service, 
så lover vi å være «at your side». Når det 
kommer til garanti så kan du slappe av. Du 
har automatisk 12 måneders garanti og 
mulighet for utvidet garanti hvis ønskelig. 
Hvis noe skulle gå galt, så er vi alltid her 
for å hjelpe deg. Eksperthjelp og støtte er 
tilgjengelig på nett eller på telefon for å få deg 
raskt oppe å gå igjen.  
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Brother Modell oversikt

Skriv ut, skann og kopier mer effektivt. 
Rask utskriftshastighet og en stor 
brukervennlig 12,3 cm berøringsskjerm.

• Print, skann, kopi
• Opptil 46spm utskriftshastighet
• Opptil 50ppm (100ipm)  
       skannehastighet
• 520 ark papirinngang
• 250 ark papirutgang
• 80 ark ADF
• 12,3cm berøringsskjerm
• NFC (for mobil print & kort 
 autentisering)
• USB, trådløs & Gigabit kablet 
 nettverk
• Opptil 12.000 toner (8000 innboks)*
• 2 x valgfri ekstra skuff / tårn

DCP-L6600DW

Alt-i-ett funksjoner gir effektiv utskrift, 
skanning, kopiering og faksing. Mulighet 
for oppgradering til ekstra papirskuff for 
å betjene store arbeidsgrupper.

• Print, skann, kopi, faks
• Opptil 46spm utskriftshastighet
• Opptil 50spm (100ipm) 
       skannehastighet
• 520 ark papirinngang
• 250 ark papirutgang
• 80 ark ADF
• 12,3cm berøringsskjerm
• NFC (for mobil print & kort 
 autentisering)
• USB, trådløs & Gigabit kablet 
 nettverk
• Opptil 12.000 toner (8000 innboks)*
• 2 x valgfri ekstra skuff / tårn

Trenger du større papirkapasitet? MFC-
L6800DWT tilbyr funksjonene beskrevet 
ovenfor og har i tillegg en ekstra 
papirskuff med 2 x 520 ark.

MFC-L6800DW

Opptil 50 spm utskrift- og 
skannerhastighet. I tillegg til kopi og faks 
funksjoner, og mulighet for å oppgradere 
til flere ark skuffer gjør MFC-L6900DW til 
et nøkkelmedlem hos travle kontorer. 

•  Print, skann, kopi, faks
• Opptil 50spm utskriftshastighet
• Opptil 50spm (100ipm)     
       skannehastighet
• 520 ark papirinngang
• 250 ark papirutgang
• 80 ark ADF
• 12,3cm berøringsskjerm
• NFC (for mobil print & kort 
 autentisering)
• USB, trådløs & Gigabit kablet 
 nettverk
• Opptil 20.000 toner (12.000  
       innboks)*
• 2 x valgfri ekstra skuff / tårn

Trenger du større papirkapasitet? MFC-
L6900DWT tilbyr funksjonene beskrevet 
ovenfor og har i tillegg en ekstra 
papirskuff med 2 x 520 ark.

MFC-L6900DW

Brother har ni allsidige modeller som hver og én tilbyr ulike funksjoner, høy 
kvalitet, høy volums sort-hvit utskrift, og som nå er tilgjengelig for alle bedrifter – 
uansett størrelse.

*Ytelse i samsvar med ISO/IEC 19752

Brother 6000-serien
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Utviklet for bedrifter, imponerende 
resultater og forbedret papirhåndtering, 
er alle en del av den fordelaktige HL-
L6300DW pakken. 

• Print
• Opptil 46ppm utskriftshastighet
• 520 ark papirinngang
• 250 ark papirutgang
• 4.5cm berøringsskjerm
• NFC (for mobil print & kort 
 autentisering)
• USB, trådløs & Gigabit kablet 
 nettverk
• Opptil 12k toner (8k innboks)*
• 3 x valgfri 250 arks ekstra skuff  
 / 2 x valgfri 520 ark ekstra skuff / 
 tårn
• valgfri hyllers postkasse

Trenger du større papirkapasitet? MFC-
L6300DWT tilbyr funksjonene beskrevet 
ovenfor og har i tillegg en ekstra 
papirskuff med 2 x 520 ark

HL-L6300DW

Rask 50 spm utskriftskapasitet 
gjør denne modellen til en effektiv 
medarbeider som også er allsidig nok 
til å håndtere ekstra papirskuffer og 4 
hyllers postkasse hvis nødvendig. 

• Print
• Opptil 50spm utskriftshastighet
• 520 ark papirinngang
• 250 ark papirutgang
• 4.5cm berøringsskjerm
• NFC (for mobil print & kort 
 autentisering)
• USB, trådløs & Gigabit kablet 
 nettverk
• Opptil 200.000 toner (12.000  
       innboks)*
• 3 x valgfri 250 arks ekstra skuff  
 / 2 x valgfri 520 ark ekstra skuff / 
 tårn
• valgfri 4 hyllers postkasse

Trenger du større papirkapasitet? MFC-
L6400DWT tilbyr funksjonene beskrevet 
ovenfor og har i tillegg en ekstra 
papirskuff med 2 x 520 ark.

HL-L6400DW

• 250 ark valgfri papirskuff
• 3 x 250 ark papirskuff til skrivere
• 2 x 250 ark papirskuff til  
 DCP/MFC

• 4 x 520 ark ekstra skuff / tårn med   
 stabiliserende base

•  520 ark valgfri papirskuff
• 2 x 520 ark papirskuff

LT-5505

TT-4000

LT-6505

MX-4000

• 4 hyllers postkasse
• 100 ark x 4 hyller, konvertibel 
 til 400 ark x 2 hyller
• Postkasse til skrivere

Profesjonelt tilbehør er tilgjengelig.
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Brother er et registrert varmerke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerte varemerker eller deres 
respektive virksomheters varemerker. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. 


