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En helt ny nivå 
av professionella 
färgutskrifter



Smidig utskriftshantering är i fokus  
för samtliga modeller. De inbyggda 
funktionerna ger dig smart 
automatisering, säkra utskrifter och 
anpassade arbetsflöden.

Gör komplexa  
arbetsflöden enkla



Exceptionell kvalitet 
och smidig skalbarhet, 
allt i samma serie 
färglaserskrivare

”Jag är stolt över att kunna presentera vår 
nya generation färglaserskrivare. Fem år av 
investeringar och satsningar inom forskning och 
utveckling har resulterat i en ytterst avancerad 
serie A4-färglaserskrivare. Serien bygger vidare 
på vår befintliga portfölj för små och medelstora 
företag och har utformats för att tillgodose 
behoven inom moderna affärsverksamheter.”

Chris Marshall,  
Director, Business Printing & Solutions,  
Brother International Europe

Vår senaste serie färglaserskrivare har utformats för att ge dig 
den professionella prestanda din verksamhet behöver – med 
snabba, högkvalitativa och pålitliga utskrifter, avancerade 
säkerhetsfunktioner som standard, och flexibilitet att anpassa 
din enhet för just ditt företags behov. 



Smidiga lösningar

Smidig utskriftshantering är i fokus för samtliga modeller, så 
att du kan automatisera arbetsflöden, förbättra effektiviteten 
och öka säkerheten. Du kan uppgradera din enhet med ännu 
fler smarta lösningar från Brother och tredje part, som de 
branschledande leverantörerna Kofax och YSoft. Det ger 
dig fullständig flexibilitet att hantera, skydda och styra dina 
dokument.

Premiumfärg

Vår toppmoderna utskriftsteknologi garanterar ett högkvalitativt 
resultat varje gång, med livfulla färgutskrifter och professionell 
digital skanning genom avancerad bildbehandling. Den 
högeffektiva värmevalsen arbetar sömlöst tillsammans 
med nästa generations toners. Allt för att ge dig ett verkligt 
premiumresultat med hög färgdensitet, varje gång.



I vår föränderliga arbetsmiljö är säkerheten viktigare 
än någonsin. Därför erbjuder alla våra skrivare och 
multifunktionsenheter en rad avancerade säkerhetsfunktioner.

Stöd för Transport Layer Security (TLS), Secure Socket 
Layer (SSL), IPSec och Scan to SSH Server (SFTP) skyddar 
mot intrång och förluster och gör det möjligt att överföra 
konfidentiella filer med upp till 256-bitars kryptering inom 
hela nätverket. Med hjälp av automatisk intrångsdetektering 
upptäcker enheterna onormal aktivitet och vidtar förebyggande 
åtgärder för att skydda enheten.

Identitetshantering och åtkomstkontroll minskar risken 
ytterligare genom selektiva användarbegränsningar, så att bara 
behöriga användare eller grupper kan få åtkomst till utvalda 
inställningar och funktioner.

Fokus på säkerhet

Maximal 
prestanda

Robust design, uppgraderade minnesfunktioner och slitstarka komponenter ger en enhet 
med pålitlig prestanda.

Med dubbelsidig skanning av upp till 100 bilder per minut – snabbast i klassen – omvandlas 
fysiska dokument enkelt till digitala filer med precision och skärpa. 

Dubbel laserteknologi ger betydligt förbättrad produktivitet. Och med den första utskriften 
i handen på mindre än 10 sekunder och dubbelsidig utskrift av upp till 40 sidor per minut 
behöver du aldrig vänta länge på viktiga dokument.



Utskrifter 
med smidig, 
automatiserad 
drift



Den medföljande tonern med extra hög kapacitet innebär att du kan skriva ut upp till 
12 000 sidor i svartvitt och 9 000 sidor i färg, för optimal effektivitet från första till sista 
sidan. MPS hjälper dig att spara pengar genom flexibla betalningsalternativ och lägre 
löpande driftkostnader. Dessutom får du både större kontroll tack vare verktyg för 
realtidsrapportering och högre effektivitet tack vare smidiga och skalbara arbetsflöden. 
Data i realtid hjälper dig även att mäta din miljöpåverkan så att ditt företag kan nå 
sina miljömål. Automatiserade funktioner som övervakning av utskriftsbeteende och 
leverans av toner hjälper dig att optimera driften ytterligare, samtidigt som innovativa 
säkerhetslösningar skyddar dig mot eventuella hot. Framför allt är det enkelt – när systemet 
väl har implementerats kan du lugnt luta dig tillbaka och låta det sköta driften åt dig.

Med Managed Print Services (MPS) kan 
du få ut maximalt värde av dina enheter. 
Därför har samtliga skrivare designats 
med MPS i åtanke.



• Skriv ut upp till 40 sidor per minut
• Dubbelsidig A4-utskrift, upp till 40 sidor per minut 
• 17,6 cm LCD-pekskärm i färg 
• Inbyggd NFC-läsare
• Utökad extern lagringsenhet
• Pappersfack för 520 ark
• Medföljande toner för 12 000 sidor ( BK ),  

9 000 sidor ( CMY )*
• Automatisk dokumentmatare ( ADF ) för 100 ark
• Dubbelsidig skanning av upp till 100 bilder per minut, 

färg och svartvitt
• Anpassade genvägar för flera användare på startskärmen
• Avbryt en pågående utskrift för att kopiera
• Produktuppgraderingar Secure Print Plus,  

Barcode Print Plus
• Extra tillbehör: Wi-Fi, pappersfack

* Uppgivet cirkavärde för toner enligt ISO/IEC 19798

MFC-L9670CDN

• Skriv ut upp till 40 sidor per minut
• Dubbelsidig A4-utskrift, upp till 28 sidor per minut 
• 17,6 cm LCD-pekskärm i färg 
• Inbyggd NFC-läsare
• Pappersfack för 520 ark
• Medföljande toner för 9 000 sidor ( BK ),  

6 500 sidor ( CMY )*
• Automatisk dokumentmatare ( ADF ) för 100 ark
• Dubbelsidig skanning av upp till 100 bilder per minut, 

färg och svartvitt
• Extra tillbehör: Wi-Fi, pappersfack

MFC-L9630CDN
UTSKRIFT KOPIERING SKANNING FAX

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

* Uppgivet cirkavärde för toner enligt ISO / IEC 19798

UTSKRIFT KOPIERING SKANNING FAX

Professionell allt i ett-färglaserskrivare med intelligent 
automatisering som gör det enkelt att skapa 
avancerade arbetsflöden.

Professionell allt i ett-multifunktionslaser.
Anpassa och automatisera komplexa arbetsflöden.

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS



• Skriv ut upp till 40 sidor per minut
• Dubbelsidig A4-utskrift, upp till 40 sidor per minut
• 8,76 cm LCD-pekskärm i färg
• Inbyggd NFC-läsare
• Utökad extern lagringsenhet
• Pappersfack för 520 ark
• Medföljande toner för 12 000 sidor ( BK ),  

9 000 sidor ( CMY )*
• Produktuppgraderingar Secure Print Plus,  

Barcode Print Plus
• Extra tillbehör: Wi-Fi / efterbehandlare med häftning  

/ sorteringsenhet / pappersfack

HL-L9470CDN
UTSKRIFT

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

• Skriv ut upp till 40 sidor per minut
• Dubbelsidig A4-utskrift, upp till 28 sidor per minut
• 8,76 cm LCD-pekskärm i färg
• Inbyggd NFC-läsare
• Pappersfack för 520 ark
• Medföljande toner för 9 000 sidor ( BK ),  

6 500 sidor ( CMY )*
• Extra tillbehör: Wi-Fi / efterbehandlare med häftning  

/ sorteringsenhet / pappersfack

HL-L9430CDN
UTSKRIFT

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS

Högkvalitativa dokument med hög glans och 
avancerade funktioner för pappershantering.

Professionella, kostnadseffektiva färgutskrifter 
av högsta kvalitet för ditt företag.

* Uppgivet cirkavärde för toner enligt ISO/IEC 19798

* Uppgivet cirkavärde för toner enligt ISO / IEC 19798



Öppna upp helt 
nya möjligheter 
med hjälp av våra 
affärslösningar*

Smidigare 
arbetsflöden

Personligt anpassad pekskärm

Gör tidskrävande och komplicerad dokumentarkivering enkel 
och smidig med Custom UI. Skapa särskilda arbetsflöden för 
vanliga ”skanna till”-destinationer på den helt anpassningsbara 
pekskärmen, så att dina filer kan sparas på rätt plats med en 
knapptryckning.

Automatisering av dokumentflödet  
med streckkoder 

Minska det tidskrävande arbetet med att skanna, spara och döpa 
om stora dokumentmängder. Med programvaran Barcode Utility 
kan dokument som är försedda med streckkod skannas och 
sparas till önskad plats. Programvaran automatiserar sorteringen i 
ett batchjobb och sparar varje enskild fil till den önskade mappen 
i ditt nätverk.

Smidig utskrift av streckkoder

Med Brothers Barcode Print Plus skriver du enkelt ut streckkoder 
på din Brother-skrivare. Du överför bara informationen från 
streckkoden till din skrivare, så skrivs streckkoden ut exakt som 
den ska se ut. Kvaliteten på streckkoderna är ett tydligt bevis på 
Brothers exceptionellt höga utskriftsstandarder, och innebär att 
de kan läsas av en mängd olika streckkodsläsare.

Förbättrad 
säkerhet

Skriv ut säkra dokument från  
en utvald skanner

Med Secure Print Plus kan du skriva ut konfidentiella 
affärsdokument på ett säkert sätt. Dina känsliga dokument 
skrivs ut först när du är redo att hämta dem vid skrivaren. Endast 
behörig personal kan hämta sina dokument, och det är enkelt att 
lägga till eller ta bort användare. 

* Lösningarna ovan erbjuds inte som standard för enheten. Mer information om hur du får tillgång till dessa lösningar finns hos din lokala återförsäljare.



Enhets- 
hantering

Underhåll på distans

Remote Panel möjliggör ett heltäckande, interaktivt fjärrgränssnitt 
för din skrivare i realtid. På så sätt får IT-leverantören åtkomst 
till alla skrivarens funktioner för att snabbt kunna felsöka och 
åtgärda eventuella problem och ändra inställningar på distans, 
lika effektivt som på plats.

Diagnostikrapporter för IT-administratörer

Request Help är en Brother-tjänst som hjälper din IT-
administratör eller tjänsteleverantör att enkelt utföra felsökningar. 
Du trycker bara på ikonen ”Request Help” på kontrollpanelen, så 
skapas en fullständig rapport som automatiskt skickas via e-post 
till IT-administratören.

Beställ förbrukningsartiklar  
direkt från skrivaren

Beställ enkelt och smidigt dina tonerkassetter direkt från 
skrivaren med hjälp av funktionen Order Supplies. Med en 
knapptryckning meddelas din utvalda leverantör om att du 
behöver nya förbrukningsartiklar och kan boka in leveransen  
så att du aldrig riskerar att få slut på toner.

*  Lösningarna ovan erbjuds inte som standard för enheten. Mer information om hur du får tillgång till dessa 
lösningar finns hos din lokala återförsäljare. 



Vårt världsledande 
återtillverkningsprogram 
förlänger 
tonerkassetternas 
livscykel, minskar 
avfallsmängden och 
reducerar miljöpåverkan.

Flexibilitet  
som sparar tid

Dagens företag är i ständig utveckling. Vår serie färglaserskrivare 
är enkla att anpassa och utöka med funktioner för ökad 
produktivitet och optimal prestanda när verksamheten växer. 
Oavsett om du behöver en sorteringsenhet för dina utskrifter 
eller en efterbehandlare som automatiskt häftar dina dokument 
kan din skrivare enkelt kompletteras för ökad effektivitet. 
Pappersfacket kan konfigureras för samtliga modeller så att du 
kan ta del av fler praktiska och tidsbesparande lösningar utan att 
behöva investera i flera enheter.

Tillbehör



Utöver vårt program för 
återtillverkning av toner 
har vi samarbetat med 
välgörenhetsorganisationen Cool 
Earth i mer än tio år. Tillsammans 
hjälper vi lokalbefolkningen 
att skydda regnskogen från 
avverkning. I samarbete med 
våra kunder hjälper Brother och 
Cool Earth sju byar i regnskogen i 
Papua New Guinea och peruanska 
Amazonas att förvalta över 70 000 
hektar regnskog, 23 000 000 träd 
och kolsänkor för över 37 miljoner 
ton koldioxid.

Skyddar
70 000
hektar 
regnskog

Behåller Lagrar
23 305 975 37 000 000
träd kvar 
i marken

ton koldioxid 
i kolsänkor

Fokus på återtillverkning  
och minskad miljöpåverkan

Vi investerar löpande i mer hållbara 
produkter genom att arbeta enligt 
den cirkulära ekonomins principer 
om reducering, återanvändning, 
återupprustning, reparation och 
återvinning. 

Särskilda 
återtillverkningsanläggningar 
hanterar vårt program för 
återvinning av tonerkassetter. Varje 
återtillverkad tonerkassett sparar i 
genomsnitt 2,05 kg koldioxid. Förra 
året återtillverkade vi 2,59 miljoner 
tonerkassetter globalt, vilket innebär 
en besparing på 5 300 ton CO2. 
Det innebär inte bara att vi undviker 
deponi, det minskar dessutom ditt 
företags koldioxidavtryck.

Skötsel och underhåll

MPS – Product as a Service

Återvinn – Återanvänd

Återanvändning 
av material

Eco Design

Tillverkare

Uppsamling

Materialåtervinning

Värdeåtervinning
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Allmänt
8,76 cm LCD-pekskärm i färg

17,6 cm LCD-pekskärm i färg

USB 2.0, USB 2.0 Host ( Front | Rear )5, GigE ( 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T ),  
trådlöst2 2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n 5 GHz:IEEE 802.11a/n, Wi-Fi DirectTM

Telefonport, extern TAD-port ( Telephone Answering Device )

Internminne 2 GB

Internminne 1 GB

Inbyggd NFC-läsare

Utskrift 8,9

Upp till 40 sidor per minut svartvitt och färg upp till 2 400 dpi ( 2 400 x 600 dpi )

Upp till 28 sidor per minut ( 14 ark per minut ) dubbelsidigt i färg och svartvitt

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 12 000 sidor per månad

Upp till 40 sidor per minut ( 20 ark per minut ) dubbelsidigt i färg och svartvitt

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 15 000 sidor per månad

PCL5e, PCL5c, PCL6 ( PCL XL Class3.0 ), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Skanning 10

Dubbelsidig skanning av upp till 100 bilder per minut, färg och svartvitt

Optisk skanningsupplösning upp till 600 x 600 dpi

Kompatibla filformat inkluderar PDF ( single, multi, sökbar4, Secured, Signed, PDF/A-1b ), TIFF, JPEG, ( gråskala/färg )

Skanna till fil4, e-post4, OCR4, bild4, USB-minne, skanna direkt till PC

Skanna till 25 nätverksmappar ( SMB ),3 FTP, SFTP, e-postserver, 64 snabbvalsknappar, SharePoint, dokumentseparation

Kopiering 11

Upp till 40 kopior per minut i färg och svartvitt upp till 600 x 600 dpi

Automatisk dubbelsidig kopiering 

Fax
33,6 kbps Super G3

Automatisk dubbelsidig fax Skicka | Ta emot

Mobil- och webbanslutning
Mobila utskrifter – Mobile Connect, Brother Print Service Plugin4, Apple AirPrint, Mopria

Nedladdning till utskrift och uppladdning från skanner och fax12 för Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, 
Google DriveTM, OneNote

Nedladdning till utskrift12 för Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM, OneNote

Lösningar
Anpassat gränssnitt

Secure Print Plus7, Barcode Print Plus

Cloud Secure Print12, BSI ( Brother Solutions Interface )



1  Beräknat med 80 gsm pappersark

2  Trådlös modul krävs som tillval, 5 GHz är kanske inte tillgängligt för din region

3  Endast Windows 

4  Kräver Brothers programvara, gratis nedladdningar finns på Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com

5  USB-hubbar från tredje part stöds inte.

6  Max. 3 extra LT-330CL eller 2 extra LT-340CL, eller 1 x LT-330CL tillsammans med 1 x LT-340CL eller tornmagasin 4 x 500 ( TT-4000 och TC-4100 )

7  För macOS – endast AirPrint

8  Baserat på ISO / IEC 24734

9  Uppgivet cirkavärde för toner enligt ISO / IEC 19798

10  Baserat på ISO / IEC 17991

11  Baserat på ISO / IEC 24735

12  Kräver internetanslutning och ytterligare aktivering

AllmäntPappershantering1

Förbrukningsartiklar9 och tillbehör

Standardfack – 520 ark, kombifack – 100 ark, 15 kuvert. Medievikt Standard ( fack 1 ) 
Kombifack 60–230 gsm, tillval ( fack 2–5 ) 64–105 gsm

Utmatningsfack – 250 ark med framsidan nedåt, 1 ark med framsidan uppåt ( rak pappersmatning )

Automatisk dokumentmatare ( ADF ) – 100 ark. Medievikt 45–120 gsm

Tillval: efterbehandlare med häftning ( offset-stapling ) 500 ark med framsidan nedåt. Tillval: sorteringsenhet 400 ark 

Högkapacitetstoner: TN821XL 1 x 12 000 sidor ( BK ) 3 x 9 000 sidor ( CMY )

Toner med extra hög kapacitet: TN821XXL 1 x 15 000 sidor ( BK ) 3 x 12 000 sidor ( CMY )

Trumenhet – ( DR821CL ) Ca 100 000 sidor vid 3 sidor per utskriftsjobb. Ca 30 000 sidor vid 1 sida per utskriftsjobb

Bältenhet – ( BU800CL ) Ca 100 000 sidor vid 1 sida per utskriftsjobb. Ca 150 000 sidor vid 2 sidor per utskriftsjobb

Behållare för överbliven toner ( WT800CL ) Ca 100 000 sidor vid 2 sidor per utskriftsjobb

Tillbehör – pappersfack6 – fack för 250 ark ( LT-330CL ), fack för 500 ark ( LT-340CL ), tornmagasin för 4 x 520 ark ( TT-4000 ),  
anslutning för tornmagasin ( TC-4100 ), extern hållare för NFC-kortläsare ( CH-1000 ), Wi-Fi-modul ( NC-9000w )

Tillval: produktuppgraderingar12

Secure Print Plus7, Barcode Print Plus

ThinPrint Client, Remote Panel, Request Help, Order Supplies, Barcode Utility, Custom UI

Order Supplies, Request Help, Remote Panel, Brother ThinPrint Client

Medföljande toner för 12 000 sidor ( BK ), 9 000 sidor ( CMY )

Medföljande toner för 9 000 sidor ( BK ), 6 500 sidor ( CMY )
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Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel.: 031-734 12 00 
Fax: 031-734 12 50

Brother Sverige

www.brother.se

Samtliga specifikationer är korrekta vid trycktillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.  
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

Kontakt:

09/2022


