
Gör företag 
mer effektiva

Upplev de nya 
färglasermaskinerna
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Teknik som får 
din verksamhet 
att blomstra

Vi på Brother vill vara en
äkta teknikpartner för
ditt företag. Och vi vet att det 
inte räcker med hög kvalitet för 
att en utskriftslösning ska bli 
framgångsrik. Den måste även 
vara flexibel, pålitlig och
kostnadseffektiv. Framför allt 
måste den ha en positiv inverkan 
på medarbetarnas produktivitet 
och effektivitet.
Våra nya färglasermaskiner har utvecklats för 
stora volymer. Detta är tillförlitliga lösningar med 
korta utskrifts- och skanningstider som sänker 
kostnaderna tack vare toner med hög och extra 
hög kapacitet. Lägg till ökad säkerhet, intelligenta 
mobila anslutningsmöjligheter och utbyggbara 
pappersmagasin så har du en skrivare som 
uppfyller även de tuffaste kraven
på kontoret.
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Ett smartare 
sätt att arbeta

Färgutskrifter till 
lägre kostnad

Skydda 
företagets viktiga 
tillgångar

Med de nya, snabba färglasermaskinerna 
kan du enkelt förbättra effektiviteten och 
produktiviteten i verksamheten. Utökad 
dokumentskanning och automatisk 
dokumentmatare för upp till 80 ark 
möjliggör snabb och enkel skanning 
direkt till molnet eller ditt nätverk. Med 
en knapptryckning kan du även anpassa 
pekskärmen genom att lägga upp egna, 
tidsbesparande snabbvalsknappar. Och 
med toner som varar längre behöver 
du inte byta lika ofta och får mer tid 
över för arbetet. Dessutom växer 
färglasermaskinerna i takt med företaget 
tack vare utbyggbara pappersmagasin 
som ger extra kapacitet.

Vi vet att affärsutskrifter medför stora 
kostnader för företagen. Med våra toner 
med extra hög kapacitet kan du skriva 
ut upp till 9 000 sidor till mycket låga 
kostnader per sida i både färg och svartvitt. 
Även de totala ägandekostnaderna minskar 
med långlivade komponenter och robust 
tillverkningskvalitet som du verkligen kan 
lita på.

Färglasermaskinernas avancerade 
säkerhetsfunktioner ser till att du alltid har 
full kontroll över företagets utskrifter. Du 
kan förbättra skyddet av informationen 
genom att begränsa åtkomsten till 
skrivarna med användarautentisering på 
nätverksnivå. Med funktionslås går det även 
att lösenordsskydda några av skrivarnas 
funktioner. Dessutom kan NFC-läsaren 
användas för säker pull printing så att 
användarna kan starta sina utskriftsjobb 
från valfri enhet genom att dra ett ID-kort 
eller ange en pinkod.
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Levererar även i mycket 
krävande affärsmiljöer
Om du behöver en flexibel, pålitlig och 
framför allt kostnadseffektiv lösning 
är allt-i-ett-färglasermaskinerna det 
perfekta valet. Snabba utskrifts- och 
skanningshastigheter och flexibla 

Skriv ut, skanna, kopiera

Skriver ut upp till 31 sid/min i färg 
och svartvitt

Skannar upp till 28 sid/min

Pappersinmatning för upp till 300 ark

Dokumentmatare för upp till 50 ark

9,3 cm färgpekskärm

USB, trådlös och trådbunden 
Gigabit nätverksanslutning

Svart toner upp till 6 500 sidor* och cyan, 
magenta och gul toner upp till 4 000 sidor*

Levereras med svart toner upp till 3 000 
sidor* och cyan, magenta och gul toner upp 
till 1 800 sidor*

Kan utrustas med 3 extra magasin för 3 x 
250 ark

Skriv ut, skanna, kopiera, faxa

Skriver ut upp till 31 sid/min i färg och svartvitt

Skannar upp till 28 sid/min (56 ipm)

Pappersinmatning för upp till 300 ark

Dubbelsidig dokumentmatare för upp till 50 
ark (dubbelsidig skanning/kopiering)

9,3 cm färgpekskärm

USB, trådlös och trådbunden 
Gigabit nätverksanslutning

Svart toner upp till 6 500 sidor* och cyan, 
magenta och gul toner upp till 4 000 sidor*

Levereras med svart toner upp till 3 000 sidor* 
och cyan, magenta och gul toner upp till 1 800 
sidor*

Kan utrustas med 3 extra magasin för 3 x 250 
ark

DCP-L8410CDW
TRÅDLÖS 3-I-1-FÄRGLASERSKRIVARE 
SOM GÖR DET ENKELT ATT SKRIVA UT, 

SKANNA OCH DELA DOKUMENT.

MFC-L8690CDW
TRÅDLÖS ALLT-I-ETT-

FÄRGLASERSKRIVARE SOM GÖR DET 
ENKELT ATT SKRIVA UT, SKANNA OCH 

DELA DOKUMENT.

säkerhetsfunktioner ger låga totala 
ägandekostnader. Med dessa maskiner 
når du avsevärt högre effektivitet 
i din verksamhet.
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EXTRA TILLBEHÖR OCH FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Skriv ut, skanna, kopiera, faxa

Skriver ut upp till 31 sid/min i färg och svartvitt

Skannar upp till 28 sid/min (56 ipm)

Pappersinmatning för upp till 300 ark

Dubbelsidig dokumentmatare för upp till 70 ark 
(dubbelsidig skanning/kopiering)

12,6 cm färgpekskärm

NFC (för mobil utskrift/skanning och kortautentisering)

USB, trådlös och trådbunden 
Gigabit nätverksanslutning

Svart toner upp till 9 000 sidor* och cyan, magenta 
och gul toner upp till 6 500 sidor*

Levereras med svart toner upp till 3 000 sidor och 
cyan, magenta och gul toner upp till 1 800 sidor*

Kan utrustas med extra magasin för 3 x 250 ark / 2 x 
500 ark / Tornmagasin

Skriv ut, skanna, kopiera, faxa

Skriver ut upp till 31 sid/min i färg och svartvitt

Skannar upp till 50 sid/min (100 ipm)

Pappersinmatning för upp till 300 ark

Dubbelsidig dokumentmatare för upp till 80 
ark (dubbelsidig skanning/kopiering)

17,6 cm färgpekskärm

NFC (för mobil utskrift/skanning 
och kortautentisering)

USB, trådlös och trådbunden 
Gigabit nätverksanslutning

Svart, cyan, magenta och gul toner upp till     
9 000 sidor*

Levereras med svart, cyan, magenta och gul 
toner upp till 6 500 sidor*

Kan utrustas med extra magasin för 3 x 250 
ark / 2 x 500 ark / Tornmagasin

MFC-L9570CDWT har samma egenskaper 
som ovan plus ett extra pappersmagasin för 
500 ark

MFC-L8900CDW
ALLT-I-ETT-FÄRGLASERSKRIVARE 

MED AVANCERAD 
PAPPERSHANTERING

MFC-L9570CDW
ALLT-I-ETT-FÄRGLASERSKRIVARE MED 
STOR LCD-SKÄRM OCH AVANCERADE 

SÄKERHETSFUNKTIONER

* Uppgivet cirkavärde enligt ISO/IEC19798.

Pappersmagasin LT-330CL för 250 ark

Pappersmagasin LT-340CL för 500 ark

Tornmagasin TT-4000 för 4 x 520 ark (kräver 
även TC-4000)

Anslutning TC-4000 för Tornmagasin

Trumma DR-421CL

Bältenhet BU-330CL

Behållare för överskottstoner WT-320CL

Hållare CH-1000 för kortläsare



Snabba och 
kostnadseffektiva
färgskrivare 
för affärsdokument

Våra nya färglaserskrivare levererar 
snabba utskrifter i färg och svartvitt till låga 
kostnader per sida och har överkomliga 
totala ägandekostnader. Skrivarna har viktiga 
extrafunktioner i form av bland annat WiFi och 
NFC som gör det mobila arbetet enklare utan 
att kompromissa med säkerheten.

Utskrift

Skriver ut upp till 31 sid/min i färg 
och svartvitt

Pappersinmatning för upp till 300 ark

6,8 cm färgpekskärm

NFC (för mobil utskrift och kortautentisering)

USB, trådlös och trådbunden 
Gigabit nätverksanslutning

Svart, cyan, magenta och gul toner upp till 9 
000 sidor*

Levereras med svart, cyan, magenta och gul 
toner upp till 6 500 sidor*

Kan utrustas med extra magasin för 3 x 250 
ark / 2 x 500 ark / Tornmagasin

HL-L9310CDWT har samma egenskaper som 
ovan plus extra pappersmagasin för 500 ark

Utskrift 

Skriver ut upp till 31 sid/min i färg 
och svartvitt

Pappersinmatning för upp till 300 ark

2-raders LCD-skärm

USB, trådlös och trådbunden 
Gigabit nätverksanslutning

Svart toner upp till 6 500 sidor* och cyan, 
magenta och gul toner upp till 4 000 sidor*

Levereras med svart toner upp till 3 000 sidor 
och cyan, magenta och gul toner upp till 1 
800 sidor*

Kan utrustas med 3 extra magasin för 3 x 
250 ark 

Utskrift

Skriver ut upp till 31 sid/min i färg 
och svartvitt

Pappersinmatning för upp till 300 ark

6,8 cm färgpekskärm

NFC (för mobil utskrift och kortautentisering)

USB, trådlös och trådbunden 
Gigabit nätverksanslutning

Svart toner upp till 9 000 sidor* och cyan, 
magenta och gul toner upp till 6 500 sidor*

Levereras med svart toner upp till 3 000 
sidor* och cyan, magenta och gul toner upp 
till 1 800 sidor*

Kan utrustas med extra magasin för 3 x 250 
ark / 2 x 500 ark / Tornmagasin

HL-9310CDW
PROFESSIONELL 

FÄRGLASERSKRIVARE SOM VÄXER I 
TAKT MED FÖRETAGET

HL-L8260CDW
ANVÄNDARVÄNLIG, TRÅDLÖS 

FÄRGLASERSKRIVARE

HL-L8360CDW
TRÅDLÖS FÄRGLASERSKRIVARE 

MED INTUITIVT 
ANVÄNDARGRÄNSSNITT

* Uppgivet cirkavärde enligt ISO/IEC19798.
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Ta kontrollen 
över utskrifterna

Övervaka 
kostnaderna 
med PrintSmart 
CostControl

Heltäckande 
säkerhetsfunktioner 
för utskrifter med 
PrintSmart
SecurePro

En bra tekniklösning för utskrifter handlar inte 
bara om maskinvaran. Maximera effektiviteten 
och minimera kostnaderna genom att välja 
en Brother PrintSmart utskriftslösning som 
skräddarsytts för ditt företag.

Vi vet att kontrollen är en väsentlig del av 
kostnadshanteringen. Vi gör det enkelt med 
PrintSmart CostControl. Denna lösning ger 
dig full insyn i vem som skriver ut vad. Du 
kan även sänka kostnaderna genom att 
bestämma utskriftskvoter och dra nytta av 
bättre rapportering av användningen.

Med PrintSmart SecurePro hanterar du 
dokument och skrivare på enklaste sätt. 
Genom att samla in utskriftsdata från 
anslutna enheter får du bättre översikt 
över hur resurserna används på kontoret. 
Du kan även skanna dokument direkt till 
en e-postadress i stället för att använda 
delade mappar. Därmed förblir känslig 
information konfidentiell.
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Gör dina utskrifter 
lika personliga som 

du själv
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Gör dina utskrifter 
lika personliga som 

du själv

Du behöver inte beställa toner
Vår MPS-lösning ser till att du aldrig får 
slut på förbrukningsartiklar. Vi tar hand 
om beställning, leverans och till och med 
återvinningen av dina gamla tonerkassetter. 
Du får i stället mer tid för att sköta 
ditt företag.

Du behöver aldrig vänta 
på reparationer
Brother At Your Side är support som 
förhindrar långa driftstopp. Vi reagerar 
snabbt om det uppstått fel och ger 
professionell support så att störningen får 
minimala följder för ditt företag.

Oroa dig inte för kostnaderna
Vi vet att transparens är en viktig faktor 
vid budgetering av utskriftskostnader. På 
vår intuitiva onlineportal redovisas alla dina 
kostnader i detalj och du får även en översikt 
över dina utgifter. Det betyder att du alltid har 
kontroll över din användning.

I många affärsmiljöer fungerar det inte med en 
utskriftslösning som ska passa alla. Med våra 
Managed Print Services sköter du utskrifterna på 
enklast tänkbara sätt – till form och storlek som 
passar dig perfekt. Du får bättre kontroll samt 
högre säkerhet och effektivitet i kombination med 
en bättre infrastruktur för utskrifterna.
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Allmänt

Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)

9,3 cm färgpekskärm

12,6 cm färgpekskärm

17,6 cm färgpekskärm

Utskrift

Upp till 31 sidor per minut i svartvitt och färg

Upp till 14 bilder per minut vid dubbelsidig utskrift i svartvitt och färg

Upp till 2 400 x 600 dpi upplösning

Skrivarspråk: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ språkemulering), PDF version 1.7, XPS version 1.0

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 3 000 sidor per månad

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 4 000 sidor per månad

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 6 000 sidor per månad

Skanning

Upp till 1 200 x 2 400 dpi (från flatbädd), 1 200 x 600 dpi (från automatisk dokumentmatare), 19 200 x 19 200 dpi (förbättrad)

Skanna till USB-minne, e-post, bild, OCR och fil1

Skanna till SharePoint®, nätverksmapp (endast Windows®), FTP, SFTP, e-postserver2, molntjänster3, Brothers appar3

Skanna direkt till Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive och OneNote3

Kopiering

Upp till 31 kopior per minut i svartvitt och färg

Upp till 1 200 x 600 dpi

Faxning

33,6 kbps Super G3

Faxa dokument vart som helst i världen via Internet2

Anslutning

USB

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

Trådlös IEEE 802.11b/g/n och Wi-Fi DirectTM

NFC för säker autentisering, mobil utskrift och skanning samt snabbvalsknappar

Mobil

iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin för Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 och Mopria

Pappershantering

Standardmagasin för pappersinmatning – 250 ark

Kombifack – 50 ark

Undre pappersmagasin – 500 ark

Utmatningsmagasin – 150 ark med framsidan nedåt, med framsidan uppåt (rak pappersmatning) – 1 ark
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Specifikationer för allt-i-ett skrivare

1 Kräver Brother-programvara.
2 Nedladdning krävs för vissa modeller.
3 Måste vara Internetuppkopplad.
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Skärm

Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)

2-raders LCD-skärm

6,8 cm färgpekskärm

Utskrift

Upp till 31 sidor per minut i svartvitt och färg

Upp till 14 bilder per minut vid dubbelsidig utskrift i svartvitt och färg

Upp till 2 400 x 600 dpi upplösning

Skrivarspråk: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ språkemulering), PDF version 1.7, XPS version 1.0

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 3 000 sidor per månad

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 4 000 sidor per månad

Rekommenderad utskriftsvolym upp till 6 000 sidor per månad

Anslutning 

USB

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

Trådlös IEEE 802.11b/g/n och Wi-Fi DirectTM

NFC-kort för säker autentisering och mobila utskrifter

Mobil

iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin för Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 och Mopria

Pappershantering

Standardmagasin för pappersinmatning – 250 ark

Kombifack – 50 ark

Undre pappersmagasin – 500 ark

Utmatningsmagasin – 150 ark med framsidan nedåt, med framsidan uppåt (rak pappersmatning) – 1 ark
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Specifikationer för skrivarserien

Working with you for a better environment



Behöver dina utskrifter 
bli effektivare?

Om du gillar utskrifter med briljanta färger och 
knivskarp, svart text som dessutom ger högre 
kostnadseffektivitet ska du uppgradera till våra 
nya färglaserskrivare. Kontakta närmaste Brother-
återförsäljare och be om en testmaskin nu eller besök

brother.se


