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Brother – at your side
Vi er en stor og international virksomhed, der er velkendt inden for fremstillingen af teknologi og har været
det i mere end 110 år. Brothers førende produkter omfatter printere, alt-i-én printere, scannere, labelprintere,
mobile produkter og professionelle løsninger. På verdensplan har Brother 37.697 ansatte (marts 2021),
og opererer i mere end 40 lande.
Det, der skiller os ud fra andre og fører os sammen, er måden, vi gør det på. Vores mission definerer, hvordan vi
sætter fokus på kunden i alt, hvad vi foretager os. Hvordan vi forudser og imødekommer kundernes behov og
overstiger deres forventninger. Missionen tydeliggør, hvad vi står for, og hvad der driver os. Som kunde er du
og dine behov det centrale for os og vores virksomhed. Vores mission er til for at tydeliggøre, at dette er noget,
som alle hos Brother slutter op om, og den lader os alle følge den samme retning.
“At your side” er ikke bare noget, vi siger. Vi har altid, lige siden opstarten, været engageret i at stå til rådighed
for vores kunder, hvem eller hvor de end er, og yde det, de har behov for. Sikkerhed og miljøhensyn har den
højeste prioritet i hele cyklussen for vores produkter, fra design, udvikling, fremstilling, brug og afskaffelse,
til genanvendelse.
Vores fokus vil altid ligge på at skabe høj kvalitet og tilbyde den til vores kunder.
Brother – at your side!
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Den digitale og mobile
verden
Mange af vores maskiner giver dig mulighed for at arbejde mere fleksibelt.
Flere af dem har indbyggede funktioner, eller er kompatible med mobile
løsninger, der gør det muligt at styre print og scan samt uploade dokumenter
via internettet – hurtigt og effektivt.

Print og scan
AirPrint
Print trådløst direkte fra din Mac, iPhone eller iPad uden at skulle installere en
printerdriver. Tilslut Apple-enheden til printeren og udskriv f.eks. hjemmesider,
billetter, boardingkort, e-mails og en masse andet, du har behov for at printe
her og nu.

iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan
Vores iPrint&Scan er en gratis app, hvormed du kan printe hjemmesider,
billeder i forskellige formater samt dokumenter fra bl.a. Dropbox, Google
DriveTM, OneDrive® og Evernote®. Du kan scanne til din iPhone, iPad,
Android eller Windows Phone via det trådløse netværk**.
Den er praktisk og nem at anvende – bare download appen, og den vil
automatisk søge efter understøttede printere i det lokale trådløse netværk.
Brother My Supplies
Installér My Supplies-appen på din smartphone, og få overblik over, hvornår
du skal bestille blæk eller toner til din printer. Appen giver dig automatisk
besked, når du er ved at løbe tør for blæk eller toner, og du kan straks
kan bestille nye hjem via appen – hurtigt og let. My Supplies-appen giver
mulighed for at få overblik over op til 5 printere.

Sikkerhed og Cloud-tjenester
NFC – Near Field Communication
NFC (Near Field Communication) er en standard for bl.a. mobile enheder til
at oprette forbindelse til andet udstyr. Denne teknologi kan anvendes til f.eks.
dataoverførsel, identificering eller betaling. Vi bruger NFC til enten at oprette
forbindelse til print eller scan, eller til identificering ved printeren.
Google Cloud Print™
En anden tilgængelig teknologi er Google Cloud Print™, som giver dig
mulighed for at tilslutte din printer til internettet. Du kan give dig selv og enhver
anden, du vælger, adgang til din printer via de applikationer, du anvender i
dagligdagen. Google Cloud Print™ fungerer på din mobil, tablet eller enhver
anden web-tilsluttet enhed, du ønsker at printe fra.

Web
Connect

Web Connect
Print fra og scan direkte til en række cloud-baserede tjenester såsom
SharePoint Online, Box, OneDrive, Google Drive™, Evernote eller Dropbox.
Du skal tilslutte printeren direkte til dine online-konti, så kan du arbejde,
uden du behøver at tænde for computeren. Du logger derefter ind på cloudtjenesten via ouchscreen-displayet på maskinen for at arbejde i “skyen”.
*Afhængig af model, læs mere om iPrint&Scan på brother.dk.
**Printere med kablet netkort kræver tilslutning via trådløs router.
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Opmærkning
Brother iPrint&Label
iPrint&Label-appen gør det hurtigt og let at designe og udskrive labels fra
din iPhone eller iPad til en Brother-labelprinter via et lokalt trådløst netværk,
uden brug af computer eller printerdriver.
iPrint&Label

Brother Mobile Cable Label Tool
Denne app er udviklet til at fremstille labels til identifikation i forbindelse med
tele- og datakommunikation samt el, og gør det nemt for dig at udskrive
labels fra din iPhone eller iPad til en Brother-labelprinter via et lokalt trådløst
netværk. Der kræves ingen computer eller printerdriver.

Brother iLink&Label
Hent Brothers iLink&Label-app ned på din mobile Apple-enhed og brug den
til at downloade kabel-ID gemt i Fluke Networks LinkWare Live. Overfør dem
herefter trådløst til din Brother PT-E550W labelprinter. Nu skal du bare vælge
hvilke labels, du vil printe. Alt sammen uden brug af computer eller kablet
forbindelse.
P-touch Design&Print
Med Design&Print-appen kan du designe og udskrive labels fra din smartphone eller tablet til udvalgte Brother-labelprintere ved hjælp af Bluetoothteknologi. Design og gem dine egne labels med mange forskellige skrifttyper,
symboler og rammer.
Design&Print

Brother Color Label Editor
Brother Color Label Editor er et gratis program, som giver dig mulighed for
at udskrive labels i fuldfarve ved hjælp af din iPhone eller iPad og en Brother
VC-500W labelprinter via et trådløst netværk. Opret og udskriv fotolabels og
labels i fuld farve. Design dine egne labels ved hjælp af forskellige cliparts,
baggrunde, rammer og skrifttyper.
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Brothers
professionelle
serie af s/hlaserprintere
til arbejdsgrupper

Ekstra tilbehør:
Mailbox med 4 fag
til 4 x 100 ark eller
2 x 400 ark.

– udviklet til at give virksomheder
endnu flere muligheder.
brother.dk

HL-L6400DW
Ekstra tilbehør:
Skuffesystem
til 4 x 520 ark.
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iPrint&Scan
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Lydsvag, hurtig
og driftssikker
HL-L2300-serien er
designet til at stå
på dit skrivebord
og printe lydsvagt
samt i høj fart, uden
at forstyrre dig i dit
arbejde.

* NETVÆRKS
KABEL *

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI
TRÅDLØS

G

I

S/h-laserprintere

A R A NT

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

S/h-laserprintere til det mindre printbehov. Modellerne har
duplexprint (dobbeltsidet print), så der automatisk kan udskrives
på begge sider af papiret. Der er separat toner og tromle, så kun
den opbrugte enhed skal skiftes.

HL-L2310D
• Printer op til 30 sider/min.
• GDI-emulering
• Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
• Vægt: 7,2 kg

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• Første side udskrives inden for 8,5 sekunder *
• Meget lydsvag, mindre end 50dBA
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Hi-Speed USB 2.0
• Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Mulighed for stor toner
*Afhængig af model.

HL-L2350DW
• Printer op til 30 sider/min.
• Indbygget trådløst netkort
• GDI-emulering
• Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
• Vægt: 7,2 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

HL-L2370DN
• Printer op til 34 sider/min.
• Indbygget kablet netkort
• PCL®6 (DOS)-kompatibel
• Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
• Vægt: 7,2 kg

HL-L2375DW
• Printer op til 34 sider/min.
• Indbygget kablet netkort
• Indbygget trådløst netkort
• PCL®6 (DOS)-kompatibel
• Størrelse: 356 x 360 x 183 mm
• Vægt: 7,2 kg

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet

N
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NOR
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C

BEL

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Separate forbrugsstoffer
Med vores maskiner får du separate forbrugsstoffer,
hvilket er en fordel, da du kun skal skifte den opbrugte del,
og du derved sparer på forbrugsomkostningerne. Ofte kan
du vælge tonere i forskellige størrelser, og vælger du de
store, sparer du yderligere på forbrugsomkostningerne.

* NETVÆRKS
KABEL *

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI
TRÅDLØS

G

I

S/h-laserprintere

A R A NT

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

S/h-laserprintere med god performance, høj printhastighed og fleksibel papirhåndtering. Øg effektiviteten og
få fremragende resultater hver gang.

HL-L5000D
• IEEE 1284 parallel***
• Størrelse: 373 x 388 x 255 mm
• Vægt: 10,7 kg

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson®
FX-850-kompatibel
• LCD-display, så det er let at se printerens status, og om der
er forbrugsstoffer, der skal skiftes
• Printer op til 40 sider/min.
• Første side udskrives inden for 7,2 sekunder

HL-L5100DN
• Indbygget kablet netkort
• Størrelse: 373 x 388 x 255 mm
• Vægt: 10,7 kg

• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Hi-Speed USB 2.0
• Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Mulighed for 2 ekstra papirskuffer til 250/520 ark**
• Mulighed for stor toner
*Afhængig af model.
**HL-L5100DNT & HL-L5200DWT har kun mulighed for 1 ekstra skuffe.
***Forudsætter brug af PC5000 parallelkabel (købes separat).

HL-L5100DNT
Som HL-L5100DN, plus
• Leveres med ekstra papirskuffe
til 520 ark
• Størrelse: 373 x 388 x 387 mm
• Vægt: 14,6 kg

HL-L5200DW
• Indbygget kablet netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Størrelse: 373 x 388 x 255 mm
• Vægt: 10,7 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

HL-L5200DWT
Som HL-L5200DW, plus
• Leveres med ekstra papirskuffe
til 520 ark
• Størrelse: 373 x 388 x 387 mm
• Vægt: 14,6 kg

BEL

HL-L5000D
HL-L5100DN(T)
HLL5200DW(T)

HL-L5000D
HL-L5100DN(T)
HL-L5200DW(T)

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Billig i drift
S/h-laserprintere
er billige
i forbrugstoffer,
da der kun behøves én toner.

NETVÆRKS
KABEL

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI
TRÅDLØS

G

A R A NT

I

Professionelle
s/h-laserprintere

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

S/h-laserprintere til det store printbehov. Serien er hurtig,
driftssikker og leverer de bedste og mest skarpe s/h print i
sin klasse. Samtidig kan den blive ved med at præstere
– dag efter dag, måned efter måned.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og
Epson®
FX-850-kompatibel
• Første side udskrives inden for 7,5 sekunder
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• NFC-tilslutning til identificering og print
• Indbygget gigabit netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Hi-Speed USB 2.0

HL-L6300DW
• Printer op til 46 sider/min.
• Mulighed for 3 x 250-ark papirskuffer eller 2 x 520-ark papirskuffer eller skuffesystem
(4 x 520 ark)*
• Størrelse: 400 x 396 x 288 mm
• Vægt: 13,2 kg
HL-L6300DWT
Som HL-L6300DW, plus
• Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
• Mulighed for en ekstra papirskuffe til 250/520 ark*
• Størrelse: 400 x 396 x 420 mm
• Vægt: 17,1 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

• Op til 520-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Mulighed for mailbox med fire fag (4 x 100 el. 2 x 400 ark)
• Mulighed for ekstra stor toner
• Web Connect
*Forskellige varenumre på 250- og 520-arks papirskuffer samt skuffesystem.

HL-L6400DW
• Printer op til 50 sider/min.
• Mulighed for 3 x 250-ark papirskuffer eller 2 x 520-ark papirskuffer eller skuffesystem
(4 x 520 ark)*
• Mulighed for XXL-toner
til 20.000 sider
• Størrelse: 400 x 396 x 288 mm
• Vægt: 13,4 kg

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – print fra en masse cloud tjenester som:
Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
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C

HL-L6400DWT
Som HL-L6400DW, plus
• Leveres med ekstra papirskuffe til 520 ark
• Mulighed for en ekstra papirskuffe til 250/520 ark*
• Størrelse: 400 x 396 x 420 mm
• Vægt: 17,3 kg

BEL

HL-L6300DW(T)
HL-L6400DW(T)

HL-L6300DW(T)
HL-L6400DW(T)

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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*
KOPI

KOPI

NETVÆRKSNETVÆRKS
USB
KABEL * KABEL

A R A NT

I

Alt-i-én s/h-laserprintere

G

Scannefunktioner
Scan til din PC i forskellige formater, eller
scan til Sharepoint eller e-mail via den
medfølgende software. Du kan også
scanne dine dokumenter til OCR, hvilket
gør dig i stand til at konvertere dem til
tekstdokumenter, som du kan redigere.

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS TRÅDLØS

Alt-i-én s/h-laserprintere, med print, kopi og farvescan.
Scan og kopiér på en glasplade, der gør dig i stand til både
at arbejde med enkeltark og indbundne dokumenter. Alle
modeller kan printe i duplex, hvilket betyder, at de kan printe på
begge sider af papiret i én arbejdsgang.

DCP-L2510D
• Printer op til 30 sider/min.
• GDI-emulering
• Størrelse: 410 x 398,5 x 272 mm
• Vægt: 10,3 kg

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
• Meget lydsvag, mindre end 50dBA
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Hi-Speed USB 2.0
• Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Farvescan
• Scan tll e-mail, billede, fil, OCR eller SharePoint**

DCP-L2530DW
• Printer op til 30 sider/min.
• Indbygget trådløst netkort
• GDI-emulering
• Størrelse: 410 x 398,5 x 272 mm
• Vægt: 10,3 kg

TRÅDLØS

• Mulighed for stor toner
*Afhængig af model.
**Kræver installation af medfølgende software.

DCP-L2550DN
• Printer op til 34 sider/min.
• Scan tll FTP
• Indbygget kablet netkort
• Dokumentføder (ADF)
• PCL®6 (DOS)- og
BR-Script3-kompatibel
• Størrelse: 410 x 398,5 x 318,5 mm
• Vægt: 11,6 kg

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
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BEL

DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2550DN

DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2550DN

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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NETW
CA

Netkort
Med det indbyggede netkort
kan du let dele
printeren med
andre, så I alle får
glæde af de mange
funktioner.

NETVÆRKS
KABEL
KOPI

G

A R A NT

I

Alt-i-én s/hlaserprintere med fax

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Alt-i-én s/h-laserprintere med print, kopi, fax og farvescan.
Kopiér, fax eller scan indbundne dokumenter via glaspladen øverst i printeren, eller flersidede dokumenter via den
automatiske dokumentføder.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel

MFC-L2710DW
• Printer op til 30 sider/min.
• GDI-emulering
• Størrelse:
410 x 398,5 x 318,5 mm
• Vægt: 11,8 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

• Første side udskrives inden for 8,5 sekunder
• Meget lydsvag, mindre end 50dBA
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Indbygget kablet netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Hi-Speed USB 2.0
• Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Op til 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
• Farvescan

MFC-L2730DW
• Printer op til 34 sider/min.
• Scan til FTP
• 6,8 cm farvetouchscreen
• PCL®6 (DOS)- og
BR-Script3-kompatibel
• Størrelse:
410 x 398,5 x 318,5 mm
• Vægt: 11,8 kg

• Scan tll e-mail, billede, fil, OCR eller SharePoint via pc
• Fax uden brug af pc

MFC-L2750DW
Som MFC-L2730DW, plus
• Duplexprint, scan, kopi og fax
• NFC-tilslutning til identificering
og print
• Størrelse:
410 x 398,5 x 318,5 mm
• Vægt: 12 kg

• Mulighed for stor toner

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW

MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Scan i farver
Med alle vores
alt-i-én-printere
kan du scanne
dine dokumenter
i farver.

*
KOPI

KOPI

NETVÆRKS NETVÆRKS
USB
KABEL
KABEL

TRÅDLØS

G

A R A NT

I

Professionelle alt-i-én
s/h-laserprintere

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Alt-i-én s/h-laserprintere til professionelt brug, hvor der også er
behov for kopi og farvescan. MFC-modellen har også indbygget fax. Du får mulighed for duplexprint i begge modeller, så du
kan udskrive på begge sider af papiret i én arbejdsgang.

DCP-L5500DN
• Op til 40-arks dokumentføder
(ADF)
• Størrelse: 435 x 427 x 486 mm
• Vægt: 16,4 kg

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson®
FX-850-kompatibel
• Printer op til 40 sider/min.
• Første side udskrives inden for 7,2 sekunder
• 9,3 cm farvetouchscreen
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Indbygget kablet netkort
• Hi-Speed USB 2.0
• Funktionslås
• Forberedt til pull-print

MFC-L5700DN
• Send eller modtag fax direkte
på din pc
• Op til 50-arks dokumentføder
(ADF)
• Størrelse: 435 x 427 x 486 mm
• Vægt: 16,5 kg

• Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB, FTP, e-mailserver**,
SharePoint, netværk eller Microsoft® Office-pakken
(Word, Excel, PowerPoint)
• Farvescan
• Mulighed for stor toner
*Afhængig af model.
**Download gratis software fra www.brother.dk.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
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C

BEL

DCP-L5500DN
MFC-L5700DN

DCP-L5500DN
MFC-L5700DN

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Print i duplex, og spar op til 50 % af papirforbruget
Duplexprint, -scan, -fax og -kopi er med til at gøre det
daglige arbejde mere effektivt. Duplexfunktionen betyder,
at du automatisk kan printe, scanne, faxe og kopiere papir
med tryk på begge sider, så du slipper for at stå og vende
det. Det er nemt og praktisk, og så sparer du papir.

NETVÆRKS
KABEL
KOPI

G

A R A NT

I

Professionelle alt-i-én
s/h-laserprintere

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Få muligheder du ikke forventede med denne topprofessionelle
og robuste s/h-laserserie. Serien har fremragende papirhåndtering, høj printhastighed og nye store tonerpatroner,
som tilvalg, der reducerer printomkostninger markant.
Dette gør, at denne serie er ideel til din virksomhed.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL- og Epson®
FX-850-kompatibel
• Første side udskrives inden for 7,5 sekunder

MFC-L6900DW
• Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
• Print op til 50 sider/min.
• Mulighed for XXL-toner
• Toner til ca.12.000 sider medfølger
• Mulighed for 2 ekstra papirskuffer
til 2 x 250/520 ark eller
skuffesystem (4 x 520 ark)*
• Størrelse: 495 x 427 x 518 mm
• Vægt: 19 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

• NFC-tilslutning til identificering og print
• Indbygget gigabit netkort
• Indbygget trådløst netkort
• 12,3 cm farvetouchscreen
• Funktionslås og forberedt til pull-print
• Op til 520-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Op til 80-arks dokumentføder (ADF)
• Farvescan

MFC-L6900DWT
Som MFC-L6900DW, plus
• Leveres med ekstra papirskuffe
til 520 ark
• Mulighed for en ekstra skuffe
250/520*
• Størrelse: 495 x 427x 650 mm
• Vægt: 22,9 kg

• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB, FTP, e-mailserver,
SharePoint, netværk eller Microsoft® Office-pakken
(Word, Excel, PowerPoint)
• Mulighed for stor og ekstra stor toner
*Forskellige varenumre på 250/520-arks papirskuffer samt skuffesystem.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

MFC-L6900DW
MFC-L6900DWT

MFC-L6900DW
MFC-L6900DWT

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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LED-teknologien
Vores kompakte farveprintere er baseret
på LED-teknologi (Light Emitting Diode),
hvilket vil sige, at rækker af lysdioder pulsblinker hen over siden. Billedet dannes på
tromlerne og overføres til papiret, når det
kører igennem printeren.

NETVÆRKS
KABEL *

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI
TRÅDLØS

G

A R A NT

I

LED-farveprintere

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Få hurtigt printet de sider, du har brug for. Uanset om det
er s/h eller farvede sider, er printhastigheden på op til
24 sider i minuttet. Med det indbyggede trådløse netkort er
det muligt at dele printeren med kollegerne. Der er 4 separate
tonere, så det kun er den farve, der er løbet tør, som skal
skiftes.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel

HL-L3210CW
• Meget lydsvag, kun 45dBA
• Første side udskrives inden for
15,5 sekunder
• Printer op til 18 sider/min.
i både farve og s/h
• LCD-display med 1 linje
• Størrelse: 410 x 461 x 252 mm
• Vægt: 17,2 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

• Indbygget trådløst netkort
• Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Mulighed for store tonere

HL-L3270CDW
• Meget lydsvag, kun 47dBA
• Første side udskrives inden for
14 sekunder
• Printer op til 24 sider/min.
i både farve og s/h
• Automatisk duplexprint
(dobbeltsidet print)
• Indbygget netkort
• 6,8 cm farvetouchscreen
• NFC-tilslutning til identificering
og print
• Størrelse: 439 x 461 x 252 mm
• Vægt: 18,3 kg

• 4 separate tonere
*Afhængig af model.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – print fra en masse cloud tjenester som:
Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

HL-L3210CW
HL-L3270CDW

HL-L3210CW
HL-L3270CDW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Netkort
Det indbyggede
netkort gør det nemt
for dig, at dele
printeren med andre
– så alle kan drage
fordel af de mange
funktioner.

*
KOPI

NETVÆRKS
KABEL *

G

A R A NT

I

Alt-i-én
LED-farveprintere

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Med en alt-i-én-farveprinter er de vigtigste kontormaskinefunktioner samlet i én maskine: farveprint, -scan og -kopi.
Vælg MFC-modellen, hvis du også har brug for fax.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel

DCP-L3550CDW
• Meget lydsvag, kun 45dBA
• Printer op til 18 sider/min.
i både farve og s/h
• Størrelse: 410 x 475 x 414 mm
• Vægt: 23,2 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

• Første side udskrives inden for 16 sek. (farve)
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP eller netværk
• 9,3 cm farvetouchscreen
• Op til 50-arks dokumentføder (ADF)
• Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Secure Print-funktion
• Mulighed for store tonere
• 4 separate tonere

MFC-L3750CDW
• Meget lydsvag, kun 47dBA
• Printer op til 24 sider/min.
i både farve og s/h
• Direkte print/scan fra USB
• Fax uden brug af pc
• Pc-fax
• Størrelse: 410 x 475 x 414 mm
• Vægt: 23,4 kg

*Afhængig af model.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

DCP-L3550CDW
MFC-L3750CDW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Ekstra
papirskuffe
Med ekstra papirskuffer har du mulighed for at have
forskellige papirtyper i printeren
på én gang.

NETVÆRKS
KABEL

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI
TRÅDLØS

G

A R A NT

I

Professionelle
farvelaserprintere

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Professionelle farvelaserprintere, der er perfekte til arbejdsgrupper med større printbehov. Det er brugervenlige og hurtige printere, som sikrer, at din virksomhed kører så effektivt
som muligt. De 4 separate tonere er placeret i en skuffe i
fronten, så det er nemt at udskifte den toner, der er løbet tør.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel

HL-L8260CDW
• Printer op til 31 sider/min.
• 16 tegn × 2-linjers display
• Mulighed for 3 ekstra papirskuffer op til 250 ark
• Størrelse: 410 x 486 x 313 mm
• Vægt: 21,8 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

• PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
• Første side udskrives inden for 15 sek.
• Indbygget gigabit og trådløst netkort
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Secure Print-funktion
• Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Mulighed for store tonere
• 4 separate tonere

HL-L8360CDW
• Printer op til 31 sider/min.
• 6,8 cm farvetouchscreen
• NFC-tilslutning til identificering
og print
• Mulighed for ekstra store tonere
• Vælg mellem mange forskellige
papirskuffekombinationer
• Størrelse: 441 x 486 x 313 mm
• Vægt: 21,9 kg

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – print fra en masse cloud tjenester som:
Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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*
KOPI

NETVÆRKS
KABEL

A R A NT

I

Professionelle
alt-i-én-farvelaserprintere

G

Omkostningseffektive farvelaserprintere
Sæt kulør på dine print og tilføj en skarphed til din
kommunikation, der vil imponere. Vælg en farveprinter,
der giver din virksomhed et professionelt udtryk.

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere – perfekte til større
arbejdsgrupper, der også har behov for farvescan og -kopi.
I MFC-modellerne får du også farvefax. Alt-i-én-serien
leverer hurtige og omkostningseffektive farveprint, og
serien har specielt designede funktioner, som holder dine
driftsomkostninger nede.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel
• Første side udskrives inden for 15 sek

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

DCP-L8410CDW
• Printer op til 31 sider/min.
• Duplexprint
• 9,3 cm farvetouchscreen
• Dokumentføder (ADF) op til
50 ark
• Mulighed for 3 ekstra papirskuffer op til 250 ark
• Størrelse: 435 x 526 x 539 mm
• Vægt: 27,6 kg

• Indbygget gigabit og trådløst netkort
• Forberedt til pull-print
• Secure Print-funktion
• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB (uden brug af pc),
søgbar PDF, OCR, FTP, e-mailserver**, SharePoint***,
netværk (kun Windows) eller Microsoft® Office-pakken
(Word, Excel, PowerPoint)
• Web Connect
• Mulighed for store tonere
• 4 separate tonere
*Afhængig af model.
**Kræver installering af medfølgende software.
(MFC-L8900CDW leveres med denne software).
***Download gratis software fra www.brother.dk.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

MFC-L8900CDW
• Printer op til 31 sider/min.
• Duplexprint, -scan, -fax og
-kopi
• 12,6 cm farvetouchscreen
• Fax uden brug af pc
• Dokumentføder (ADF) op til
70 ark
• NFC-tilslutning til identificering
og print
• Vælg mellem mange forskellige
papirskuffekombinationer
• Størrelse: 495 x 526 x 549 mm
• Vægt: 28,7 kg

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

MFC-L8690CDW
• Printer op til 31 sider/min.
• Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
• 9,3 cm farvetouchscreen
• Fax uden brug af pc
• Dokumentføder (ADF) op til
50 ark
• Mulighed for 3 ekstra papirskuffer op til 3 x 250 ark
• Størrelse: 435 x 526 x 539 mm
• Vægt: 27,9 kg

BEL

DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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*

*

*

KOPI

NETVÆRKS
KABEL

A R A NT

I

Professionelle alt-i-énfarvelaserprintere – Business

G

Printløsninger til virksomheden
De professionelle farvelaserprintere er
udstyret med en række brugervenlige
funktioner, som er designet til at præstere
fremragende resultater hver eneste gang.
De leverer hurtige og omkostningseffektive
farveprint.

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Professionelle alt-i-én-farvelaserprintere, der let tackler hverdagens udfordringer på kontoret. Modellerne er perfekte til
arbejdsgrupper med stort printbehov, da de leveres med store
tonere og ekstra skuffer. De ekstra skuffer giver også mulighed
for at have flere forskellige typer papir i printeren på én gang.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS)- og BR-Script3-kompatibel

HL-L9310CDW
• Duplexprint
• 6,8 cm farvetouchscreen
• Web Connect**
• NFC-tilslutning til identificering
og print
• Vælg mellem mange forskellige
papirskuffekombinationer
• Størrelse: 441 x 486 x 313 mm
• Vægt: 22,2 kg

• Printer op til 31 sider/min.
• Første side udskrives inden for 15 sek. (farve)
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Forberedt til pull-print
• Secure Print-funktion
• Indbygget gigabit og trådløst netkort
• Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

HL-L9310CDWT
Som HL-L9310CDW, plus
• Leveres med 1 ekstra papirskuffe til 500 ark
• Mulighed for en ekstra skuffe
250/500 ark
• Størrelse: 441 x 486 x 446 mm
• Vægt: 28,7 kg

• Specielle ekstra store tonere
• Bruger 4 separate tonere
*Afhængig af model.
**HL-L9310CDW(T) kun print.
***Kræver installering af medfølgende software.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL
3015 0025

HL-L9310CDW
HL-L9310CDWT
MFC-L9570CDW
MFC-L9570CDWT

HL-L9310CDW
HL-L9310CDWT

MFC-L9570CDW
• Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
• 17,6 cm farvetouchscreen
• Dokumentføder (ADF) op til
80 ark
• Scan til e-mail, billede, fil,
USB-nøgle (uden brug af pc),
søgbar PDF, OCR, FTP, netværk
eller SharePoint***
• Scan til e-mailserver eller
Microsoft® Office-pakken
• Fax uden brug af pc
• NFC-tilslutning til identificering
og print
• Vælg mellem mange forskellige
papirskuffekombinationer
• Størrelse: 495 x 526 x 549 mm
• Vægt: 29,7 kg

MFC-L9570CDWT
Som MFC-L9570CDW, plus
• Leveres med ekstra papirskuffe
til 500 ark
• Mulighed for en ektra skuffe
250/500 ark
• Størrelse: 495 x 526 x 682 mm
• Vægt: 42,6 kg

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Farverige dokumenter
Sæt kulør på dine dokumenter og gør
indtryk med stilfulde og farverige
dokumenter i forskellige størrelser
(fra 10 x 15 cm op til A3). Professionelt print
i høj kvalitet – klar til din virksomhed.

NETVÆRKS
KABEL
KOPI

G

A R A NT

I

Farveinkjet alt-i-én A4
– Business Smart

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Alt-i-én-farveinkjetprintere byder på meget mere end blot
print, scan, fax og kopi. Business Smart-serien tilbyder en
lang række smarte business-funktioner. F.eks. print op til A3format, tilslutning fra mobile enheder, lavere driftsomkostninger,
og forbedret papirhåndtering, hvilket gør dem til de perfekte
partnere på travle kontorer.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• A3-print samt scan, kopi og fax op til A4

MFC-J5330DW
• Duplexprint op til A4
• GDI-emulering
• 6,8 cm touchscreen
• Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)
• Manuel arkføder op til
A3-format (enkelt ark)
• Størrelse: 530 x 398 x 304 mm
• Vægt: 16,9 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

• Printer op til 20 ipm i farve*
• Printer op til A3 til kant
• Automatisk dokumentføder (ADF) op til 50 ark
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, USB-nøgle, netværk, FTP
eller e-mailserver**
• Scan til Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
• Fax uden brug af pc
• Mulighed for XL-blækpatroner
• Bruger 4 separate blækpatroner

MFC-J5730DW
• Duplexprint, -scan, -kopi
og -fax op til A4
• GDI-emulering
• 9,3 cm touchscreen
• Op til 2 × 250-arks papirskuffe (A4/A3)
• 100-arks fleksibel bakke til 		
A4 (100 ark) eller A3 (10 ark)
• Størrelse: 530 x 398 x 374 mm
• Vægt: 20,6 kg

*ISO/IEC 24734.
**Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

MFC-J5330DW
MFC-J5730DW

MFC-J5730DW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Print op til A3
Få fuldt udbytte af arbejdet i A3-format
med en af disse professionelle alt-i-én
printere. Stabile og professionelle printere
til kontoret.

NETVÆRKS
KABEL
KOPI

G

A R A NT

I

Farveinkjet alt-i-én A3
– Business Smart

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Hurtige alt-i-én inkjetprintere, der kan printe i størrelser helt op
til A3-format. MFC-J6930DW har en ekstra papirskuffe, så man
kan have to forskellige typer papir i printeren på én gang.
Der er mulighed for at bruge XL-blækpatroner og få endnu
lavere driftsomkostninger.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• GDI-emulering
• A3-print, -scan, -kopi og -fax

TRÅDLØS

NETW
CAB

TRÅDLØS

NETW
CAB

MFC-J6530DW
• Duplexprint op til A3
• 6,8 cm touchscreen
• Op til 250-arks papirskuffe (A4/A3)
• Manuel arkføder op til
A3-format (enkelt ark)
• Størrelse: 575 x 477 x 305 mm
• Vægt: 19,6 kg

• Printer op til 20 ipm i farve*
• Printer op til A3 til kant
• Automatisk dokumentføder (ADF) op til 50 ark
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Scan til e-mail, billede, fil eller OCR, FTP, netværk eller
USB-nøgle
• Scan til e-mailserver**
• Scan til Microsoft® Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint)
• Fax uden brug af pc
• Mulighed for XL-blækpatroner
• Bruger 4 separate blækpatroner

MFC-J6930DW
• Duplexprint, -scan, -fax og
-kopi op til A3
• 9,3 cm touchscreen
• Op til 2 × 250-arks papirskuffer (A4/A3)
• 100-arks fleksibel bakke
til A4/A3
• NFC-tilslutning
• Størrelse: 575 x 477 x 374 mm
• Vægt: 23,6 kg

*ISO/IEC 24734.
**Download gratis software fra www.brother.dk.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

MFC-J6530DW
MFC-J6930DW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Overhold GDPR-persondataforordningen
med NFC
NFC (Near Field Communication) hjælper dig med at
kontrollere, hvem, der har adgang til dine udskrifter
og sikrer at fortrolige dokumenter forbliver fortrolige.
Alt, du skal gøre er, at swipe dit kort tæt på
printeren for at godkende, at du har adgang til de
pågældende udskrifter.

NETVÆRKS
KABEL

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI
TRÅDLØS

G

A R A NT

I

Professionelle
farveinkjet, A3 printere

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Serien af professionelle farveinkjetprintere med A3-print og
trådløs forbindelse til det travle kontor. Disse pålidelige og
robuste printere er bygget til at kunne klare travlhed og er
designet til at være holdbare. Begge modeller har en stor
papirkapacitet og kan printe op til A3-format. Serien er
kompatibel med adskillige løsninger og sikrer dig hurtige og
effektive printmuligheder, f.eks. direkte fra internettet.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• A3-print

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

HL-J6000DW
• Duplexprint op til A3
• PCL®6 (DOS)- og
BR-Script3-kompatibel
• 6,8 cm touchscreen
• Op til 2 × 250-arks papirskuffer (A4/A3)
• 100-arks fleksibel bakke til A4/A3
• Størrelse: 575 x 477 x 379 mm
• Vægt: 19,5 kg

• Printer op til 20 ipm i farve*
• Første side udskrives inden for 6 sek. (A4)
• Printer op til A3 til kant
• NFC-tilslutning til identificering og print
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Mulighed for XL-blækpatroner

HL-J6100DW
Som HL-J6000DW, plus:
• 3 x 250-arks papirskuffe
• Størrelse:
575 x 477 x 449 mm
• Vægt: 23,2 kg

• Bruger 4 separate blækpatroner
*ISO/IEC 24734.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – print fra en masse cloud tjenester som:
Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

HL-J6000DW
HL-J6100DW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Fire separate blækpatroner
Det er let at skifte blækpatronerne, når de er tomme, og da
alle Brothers inkjetprintere har fire separate blækpatroner,
skal du kun skifte den, der er tom. Derudover er der også
mulighed for at anvende XL-blækpatroner, så du kan printe
endnu mere, inden blækpatronerne skal skiftes.

NETVÆRKS
KABEL
KOPI

G

A R A NT

I

Professionelle
farveinkjet, alt-i-én A3

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

Serien af professionelle farveinkjetprintere med mulighed for
print, scan, fax, kopiering og trådløs forbindelse til det travle
kontor, der har brug for en stabil multifunktionsprinter. Disse
pålidelige og robuste alt-i-én-printere er bygget til business,
designet til at være holdbare og med stor papirkapacitet og
en effektiv 50-arks automatisk dokumentføder (ADF) er de
virkelig nogle arbejdsheste. Serien er kompatibel med adskillige
løsninger og sikrer dig hurtige og effektive printmuligheder,
f.eks. direkte fra internettet.
• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• PCL®6 (DOS) and PS emulation
• A3-print, -scan, -kopiering og -fax*
• Printer op til 20 ipm i farve**
• Printer op til A3 til kant
• Dokumentføder (ADF) op til 50 ark
• NFC-tilslutning til identificering og print
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP, netværk eller USB-nøgle
• Scan til e-mailserver***
• Scan til Microsoft® Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Fax uden brug af pc
• Mulighed for XL-blækpatroner
• Bruger 4 separate blækpatroner
* Kun A3-print for MFC-J5945DW
** ISO/IEC 24734
*** Download gratis software fra www.brother.dk

Den mobile verden:
iPrint&Scan – print og scan direkte fra smartphone
eller tablet

TRÅDLØS

NETW
CA

MFC-J6945DW
• Duplexprint, -scan, -fax
og -kopi til A3
• 9,3 cm touchscreen
• Op til 2 × 250-arks papirskuffer (A4/A3)
• 100-arks fleksibel bakke
til A4/A3
• Størrelse: 575 x 477 x 379 mm
• Vægt: 24,2 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

MFC-J6947DW
Som MFC-J6945DW, plus:
• 3 x 250-arks papirskuffer
• Størrelse:
575 x 477 x 449 mm
• Vægt: 27,9 kg

TRÅDLØS

NETW
CA

MFC-J5945DW
• Duplexprint, -scan, -fax
og -kopi til A4
• 9,3 cm touchscreen
• Op til 2 × 250-arks papirskuffer (A4/A3)
• 100-arks fleksibel bakke
til A4/A3
• Størrelse: 545 x 436 x 379 mm
• Vægt: 20,9 kg

AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
Google Cloud Print™ – print via internettet
Web Connect – scan til og print fra en masse cloudtjenester som: Google Drive™, Dropbox, Evernote,
Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

N
SWA ECO
LA

NOR
DI

C

BEL

MFC-J5945DW
MFC-J6945DW
MFC-J6947DW

3015 0025

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Modtagelse
af fax
Vores faxmaskine
leveres med nummerbestemt ringning, så fax kan
modtages direkte
på enheden.

G
NETVÆRKS
KABEL

I

Fax

A R A NT

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

USB

TRÅDLØS

De fleste kontorer har behov for trygt og sikkert at kunne
sende og modtage dokumenter til/fra forskellige samarbejdspartnere på en enkel og effektiv måde. Vores faxmaskine er
både brugervenlig og stabil, og du kan koble den på samme
nummer som telefonen. Du kan også via din teleudbyder få et
separat nummer, som udelukkende benyttes til fax på samme
linje.

FAX-2840
• Udskriver op til 20 sider/min.
• 16 MB hukommelse
• 33,6 kbps faxmodem
• 22 enkelttaster + 200 hurtigopkald
• Størrelse: 368 x 360 x 311 mm
• Vægt: 8,8 kg

Laserfax:
• LCD-display med 2 linjer, 16 tegn
• Dual Access op til 50 job
• Rundsendelse op til 8 grupper – op til 272 modtagere
• Digital kopifunktion – op til 20 sider/min.
• Zoom fra 25 % – 400 % i 1% trin
• Op til 99 multikopier
• Stak- og sortér-funktion
• Op til 250-arks papirskuffe
• Op til 30-arks automatisk dokumentføder (ADF)
• Op til 400-siders modtagehukommelse

FAX-2840

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Fleksible løsninger
Vores løsninger er udviklet til at gøre arbejdsdagen lettere,
maksimere effektiviteten og minimere udgifterne.

Print-håndtering:

Andre løsninger:

· Barcode Print+
Print stregkoder direkte fra din Brother-printer.

· Anmod om hjælp
Anmod om hjælp direkte fra din Brother alt-i-én-printer.

· Secure Print+
Reducér sikkerhedsrisikoen i virksomheden med
Brothers sikre løsning til print.

· Bestil forbrugsstoffer
Bestil forbrugsstoffer fra printeren.

Dokument-håndtering:
· Barcode Utility
En perfekt softwareløsning til scanning af dokumenter
med stregkoder.
· Custom User Interface
Få en personlig touchscreen på udvalgte Brother
alt-i-én-printere og -scannere.

· Fjernbetjeningspanel
Find og løs print- og scanneproblemer via printerens
kontrolpanel, også selvom du ikke står ved printeren.
Læs mere på www.brother.dk/opgraderinger

Køb & Klik-løsning / MPS-løsning
Køb & Klik / MPS er en enkel måde at øge produktiviteten
og strømline budgettet på. Denne service giver ro i sindet og
er baseret på købt hardware og forbrugsstoffer, som betales
pr. klik. En fornuftig måde at forbedre likviditeten på, samtidig
med at der skrues ned for de samlede printomkostninger.
Læs mere på www.brother.dk/mps
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DCP-L3550CDW

DCP-L5500DW

DCP-L2560DW

DCP-L2550DN

DCP-L2530DW

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HL-J6000DW/J6100DW

DCP-L8410CDW

•

HL-L2310D

MFC-J5330DW

•

HL-L2350DW

MFC-J5730DW

•

HL-L2370DN

MFC-J5945DW

•

HL-L2375DW

MFC-J6530DW

•

HL-5000D

MFC-J6930DW

•

HL-L5100DN/DNT

MFC-J6945DW/J6947DW

•

HL-L5200DW/DWT

MFC-L2710DW

•

HL-L6300DW/DWT

MFC-L2730DW

•

HL-L6400DW/DWT

MFC-L2750DW

2

HL-3210CW

MFC-L5700DN

•

HL-3270CDW

MFC-L6900DW/DWT

•

HL-L8260CDW

MFC-L3750CDW

•

HL-L8360CDW

MFC-L8690CDW

•

HL-L9310CDW/CDWT

MFC-L8900CDW

•

DCP-L2510D

MFC-L9570CDW/CDWT

Brother solutions guide
Mobil- og internetløsninger
AirPrint
Med AirPrint kan du printe trådløst direkte fra din IOS-enhed såsom iPhone, iPad, iPod touch eller fra din Mac pc.

•

Google Cloud Print
Med Google Cloud Print kan du udskrive på din printer via internettet eller en mobil app.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mopria
Med Mopria kan du udskrive på din printer fra din Android-enhed (4.4 eller senere) via Mopria Print Service fra Google Play.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

iPrint&Scan
Via din Android-, Apple- eller Windows Phone-enhed kan du printe hjemmesider, dokumenter eller fotos.
Eller scanne*fotos eller dokumenter fra din Brother alt-i-én direkte til din enhed, så de er klar til at blive delt på nettet eller via e-mail.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Web Connect (cloud)
Du kan udskrive websider, dokumenter eller fotos via din Android-, Apple- eller Windows smartphone/tablet.
Eller du kan scanne* billeder eller dokumenter fra din Brother alt-i-én maskine direkte til din enhed, så de er klar til deling online eller via e-mail.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Brother Apps & Solutions
Brother Apps er en række nye cloud-baserede dokumentløsninger, f.eks. scan til Office Doc Creator, Smart Scan og Note Scan,
hvormed du kan få direkte adgang til din printer og scanner.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Automatisk duplexprint & booklet-print (Kun Windows)
Print automatisk på begge sider af papiret. Med booklet kan du printe foldere automatisk, reducere sidestørrelse og printe 4 sider på én.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stregkode-print
Print automatisk stregkoder, der er indbygget i maskinen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SAP R/3-certificering
Understøtter udskrivning fra SAP-systemer.
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•

•
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•
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•

•

Printfunktioner
•

•

•

Mediakortlæser
Print direkte fra eller scan direkte til hukommelseskort.

•

•

•

PictBridge
En standard, der gør det nemt at printe direkte fra et digitalkamera.
Direkte USB-print
En USB-port på fronten af maskinen giver dig mulighed for at printe direkte fra en USB-nøgle.

•

•

•

•

•

•

Sikker udskrift
Beskytter dine konfidentielle dokumenter med en PIN-kode, når du printer dem.

•

•

•

•

•

•

•

•

SSL-kryptering
Kryptér dine printjobs, når du sender dem via internettet.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kopiering
Kopiér dokumenter direkte på printeren.
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Citrix
En standard til eksterne brugere af Windows-programmer (Remote desktop).
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•
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Duplexscan/-fax/-kopi
Scan, kopier eller fax begge sider af papiret automatisk.

•

•

•

•

6

6

•

•

Scan til e-mailserver
Scan direkte fra printeren til en e-mailmodtager via en SMTP e-mailserver.

•

•
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•

•

1

•

1
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4
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•
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Scannerfunktioner
•
1

1

1

SSL/TLS, scan til e-mail (server)
En sikkerhedsprotokol, der bruges af nogle e-mailservere til autorisation.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LDAP
(Lightweight Directory Access Protokol) En protokol, der bruges til at forbinde til en central adressebog på et netværk.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Scan til FTP-server
Scan direkte til en FTP-server over dit netværk eller over internettet.

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Scan til netværksdelt mappe (Kun Windows)
Scan direkte til en mappe på dit netværksdrev.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Scan direkte til USB-nøgle
En USB-port i fronten af maskinen giver dig mulighed for at scanne billeder, dokumenter eller PDF-filer direkte til USB-nøgle.
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•
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•

•

•

•
•

•

Scan til e-mail/billede/fil (Nødvendig klientsoftware)
Scan billeder eller dokumenter direkte til din e-mailsoftware, billedesoftware eller til en fil på din computers netværk via “a client software”.
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•
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•

•

•
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Scan til OCR
Scan tekstdokumenter og konvertér dem til redigérbar tekst.

•

•

•

•

•

•

1

1

1
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•

•

•

•

•

1

1
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ISIS
Kompatibel driver til ISIS (Image and Scanner Interface Specification).

•

•

•

•

•

Netværks pc-fax
Send eller modtag faxbeskeder til og fra maskinen over dit lokale netværk.

•

•

•

•

•

Internetfax
Send fax via internettet, hvilket begrænser omkostningerne.

•

•
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•
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Faxfunktioner
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Netværks- og trådløsfunktioner
IPv6
Den nye generation TCP/IP-internetprotokol vil blive brugt, når internetadresser med IP4v udløber.

•

AOSS trådløs
(AirStation One-Touch Secure System) Opret en sikker trådløs forbindelse ved tryk på en knap.

•

•

•

•

•

•

•

•

Intel My WiFi, trådløs tilslutning
En standard for hurtig og nem tilslutning direkte til andet trådløst udstyr uden router eller access point.
Wi-Fi DirectTM
En standard, som giver trådløse enheder mulighed for at kommunikere med hinanden uden behov for et trådløst access point.

•

•

•

•

•

WPS, trådløs tilslutning
(Wi-Fi Protected Setup) er en computer-standard til enkel og sikker opsætning af trådløst netværk i hjemmet.

•

•

•

•

•

802.1x (PNAC)
En sikker protokol til at forhindre fremmede i at forbinde udstyr til et netværk via et netværkskabel.

•

•

•

•

•

•

Active Directory Autentification
Brugere kan autentificeres ved printeren via AD (Their Active Directory).

•

•

•

•

•

•

NFC
Print fra din Brother-app direkte fra din smartphone med NFC (Near Field Communication).
Du vælger dokumentet fra din iPrint&Scan-app og holder blot din mobile enhed hen mod printeren for at udskrive.

•

•

USB-Vært
Til ekstern kortlæser.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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*Afhængig af model.
1 Med download fra
http://solutions.brother.com.
2 Printere med kablet netkort kræver
tilslutning via trådløs router.

Administrations-funktioner

3 Kun til identifikation.

BR-Admin Professional 3
Administrativ software til at konfigurere netværksmaskiner eller til indsamling af statistik over print fra en hvilken som helst Brother-maskine.
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5

•
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5

•

Driver Deployment Wizard
En interaktiv guide, der hjælper med at distribuere printerdrivere til mange brugere, til lokalt- eller netværkstilsluttede Brother-enheder.
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E-mail notification
Printeren kan automatisk sende en e-mail med status- eller fejlmeddelelser.
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•
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Funktionslås
En funktion til at forhindre uautoriseret brug. Tillader forskellige brugere at benytte bestemte funktioner.
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•

•
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•
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•

•
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Webbaseret styring
Printeren har en indbygget webside til nem konfiguration og styring af din Brother netværksmaskine.

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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4 Kun JPG.
5 Begrænset kompatibilitet via pc,
som kører med BR-Agent software.
6 Op til A3.
7 Venter på bekræftelse
– kontakt venligst Brother.
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SCAN TIL
OFFICEPAKKEN
Scan dine dokumenter til
Excel, Word eller PowerPoint
med kun et enkelt klik på din
Brother-maskine, så er du klar
til at redigere i dem.
Kontakt din Brother-forhandler
for at høre mere.
brother.dk
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Små mobile scannere
De perfekte scannere til alle, der søger
en kompakt løsning til at scanne når som
helst, hvor som helst.

Scannere
(mobile scannere)
NETVÆRKS
USB
* NETVÆRKS
KABEL
KABEL
TRÅDLØS

TRÅDLØS

USB

KOPI

NETVÆRKS
KABEL

USB

TRÅDLØS

Uanset om du er på kontoret, på farten eller hjemme
og skal scanne kvitteringer, fakturaer, ordreblanketter,
opskrifter og meget andet, passer disse scannere perfekt på
dit skrivebord eller i tasken.

DS-640
• Strømforsyning via USB
• Størrelse: 301 x 50,6 x 36,8 mm
• Vægt: 466 g

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• Scannehastighed op til 15 sider/min. i s/h og farve (A4)
(v. 300 dpi)
• Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 1.200 × 1.200 dpi
(interpoleret)
• Scan til** e-mail, OCR, fil eller billede
• Scan til** PDF, søgbar PDF, sikker PDF, TIFF eller JPEG

DS-740D
• Scannehastighed op til 30 ipm
(15 ark) dobbeltsidet (A4)
• Strømforsyning via USB***
• Størrelse: 301 x 63 x 45,3 mm
• Vægt: 646 g

• Super Speed micro USB 3.0 Type B-port***
• Leveres inkl. USB-kabel
*Afhængig af model.
**Kræver normalt installering af medfølgende software.
***Kræver High Speed USB 2.0 eller Super Speed USB 3.0 på computer.
****SD-kort medfølger ikke.

DS-940DW
• Scannehastighed op til 30 ipm
(15 ark) dobbeltsidet (A4)
• Trådløst netkort
• Scan direkte til SD-kort****
• Strømforsyning via USB*** eller
indbygget genopladeligt batteri
• Størrelse: 319 x 63,1 x 45,4 mm
• Vægt: 699 g

TRÅDLØS

Den mobile verden:
iPrint&Scan – scan direkte fra smartphone eller tablet

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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De komplette mobile scannere
ADS-1200 og ADS-1700W kan scanne direkte til USB-nøgle,
og med ADS-1700W kan du scanne direkte til forskellige
cloud-tjenester, så du og dine kolleger nemt kan få adgang
til det scannede dokument fra computer, tablet eller andre
mobile enheder.

Scannere
(mobile scannere med ADF)
NETVÆRKS* NETVÆRKS
USB
KABEL
KABEL
TRÅDLØS

TRÅDLØS

USB

KOPI

NETVÆRKS
KABEL

USB

TRÅDLØS

ADS-1200 og ADS-1700W fylder ikke meget på kontoret eller
i hjemmet. Den kompakte størrelse og det trådløse netkort
(kun ADS-1700W) gør det nemt at flytte rundt på scanneren,
så den kan placeres, hvor der er behov for at scanne.
Med ADS-1700W kan du scanne direkte til e-mailserver
eller til diverse cloudtjenester, uden du behøver at tænde for
computeren.
• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel

ADS-1200
• 256 MB hukommelse
• USB 3.0 Bus power
• Scan til e-mail, billede, fil, PDF,
søgbar PDF, TIFF, JPEG eller OCR**
• Leveres med AC-adapter og 		
kvikstartsguide
• Størrelse: 300 x 103 x 83 mm
• Vægt: 1,36 kg

• Farvescan
• Op til 25 sider/min. (A4)
• Op til 50 sider/min. (25 ark) i duplex (A4)
• Op til 20-arks dokumentføder (ADF)
• Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 1.200 × 1.200 dpi
(interpoleret)
• Hi-Speed USB 2.0 og micro USB 3.0
• “One Touch”-scannerteknologi
• 288 MHz processor
• Medfølgende software
Windows: iPS til Windows, Nuance® PaperPort 14 SE,
Remote Setup software
Mac: iPS til Mac, Remote Setup software
*Afhængig af model.
**Visse funktioner kræver installering af medfølgende software
(SharePoint kun til Windows).

ADS-1700W
• 512 MB hukommelse
• Indbygget trådløst netkort
• Zero-touch scanner med
autostart scan
• Scan direkte til din smartphone
eller tablet via iPrint&Scan-appen
• Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle
(uden brug af pc), PDF, søgbar PDF,
TIFF, JPEG, OCR eller SharePoint**
• Scan til netværk, e-mailserver og
cloud eller Microsoft® Office-pakken
(Word, Excel, PowerPoint)
• E-mailadressebog
• 7,1 cm farvetouchscreen
• Leveres med AC adapter og 		
kvikstartsguide
• Størrelse: 300 x 103 x 83 mm
• Vægt: 1,41 kg

TRÅDLØS

NETWORK
CABLE

Den mobile verden:
iPrint&Scan – scan direkte til smartphone eller tablet
Web Connect – scan til en masse cloudtjenester som:
Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Det perfekte produktivitetsværktøj til kontoret
ADS-2200 og ADS-2700W scanner alt fra små visitkort
og op til A4-størrelse. Scanningen kan også foregå
i duplex, så du scanner begge sider af papiret i én
arbejdsgang. Scan i farver til både e-mail, billede,
OCR, søgbar PDF og USB-nøgle.

Farvescannere
*
TRÅDLØS

NETVÆRKS
KABEL*

USB

KOPI

NETVÆRKS
KABEL

USB

TRÅDLØS

Skrivebords-scannerne forbedrer produktiviteten på kontoret,
og er den komplette løsning til dine scannebehov, idet de
leverer hurtig duplexscanning i høj kvalitet. De er lette at
anvende og har begge en alsidig automatisk dokumentføder
(ADF), som kan scanne en bred vifte af formater fra visitkort til
rapporter.

ADS-2200
• Basismodel
• ADF
• Størrelse: 299 x 206 x 178 mm
• Vægt: 2,58 kg

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• Farvescan
• Op til 50-arks dokumentføder (ADF)
• Op til 35 sider/min. (A4)
• Op til 70 ipm (35 ark) i duplex (A4)
• Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 1.200 × 1.200 dpi
(interpoleret)
• Hi-Speed USB 2.0
• 512 MB hukommelse
• Scan til fil, e-mail, billede, OCR eller direkte til en PC**

ADS-2700W
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Scan til netværk, FTP eller
e-mailserver
• E-mailadressebog
• 7,1 cm touchscreen
• Scan direkte til din smartphone
/tablet via iPrint&Scan-app
• ADF
• Størrelse: 299 x 206 x 178 mm
• Vægt: 2,66 kg

TRÅDLØS

• Scan til USB-nøgle (uden brug af pc)
• Fil-formater: TIFF, JPEG, PDF, sikker/signeret PDF
og PDF/A-1b
• Medfølgende software:
Windows: iPS for Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE /
NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup E
Mac: iPS for macOS / NewSoft® Presto!® PageManager® /
NewSoft® Presto!® BizCard OCR / Remote Setup
• Leveres med strømkabel, lysnetadapter, hurtig installationsvejledning og produktsikkerhedsguide
*Afhængig af model.
**Kræver installering af medfølgende software.

Den mobile verden:
iPrint&Scan – scan direkte fra smartphone eller tablet

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Hurtige scannere
Brothers scannere leverer høj scannehastighed og har stor kapacitet til
krævende opgaver på forretningsniveau.
Scanner alt fra små visitkort og op til et
fuldt A4-format.

Farvescannere
*
TRÅDLØS

NETVÆRKS
KABEL

USB

KOPI

NETVÆRKS
KABEL

USB

TRÅDLØS

Professionelle skrivebords-scannere, der er den komplette
løsning til dine scannebehov, idet de leverer hurtig dobbeltsidet
scanning i høj kvalitet. De er lette at bruge og har en alsidig
automatisk dokumentføder (ADF), som kan scanne en bred
vifte af formater fra kvitteringer til rapporter.
• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel

ADS-2400N
• Scannehastighed op til 40 sider/
min. enkeltsidet, 80 ipm (40 ark)
dobbeltsidet (A4)
• 256 MB hukommelse
• Størrelse: 306 x 258 x 250 mm
• Vægt: 4,45 kg

• Farvescan
• 50 arks dokumentføder (ADF)
• Opløsning op til 600 x 600 dpi (optisk) og 1200 x 1200 dpi
(interpoleret)
• USB-tilslutning
• 800 MHz processor
• Indbygget gigabit netkort
• Scanner til e-mail, billeder, filer, netværk, USB-nøgle
(uden brug af pc), PDF, søgbar PDF, TIFF, JPEG, OCR**,
FTP og SharePoint**
• Software til Windows og Mac medfølger.
• Leveres med USB-kabler og software på DVD
• ISIS-kompatibel og Kofax-certificeret
*Afhængig af model.
**Kræver installering af medfølgende software (SharePoint kun Windows)

Den mobile verden:
iPrint&Scan – scan direkte til smartphone eller tablet
Web Connect – scan til en masse cloudtjenester som:
Google Drive™, Dropbox, Evernote, Box & OneDrive
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

ADS-2800W
• Scannehastighed op til 40 sider/
min. enkeltsidet, 80 ipm (40 ark)
dobbeltsidet (A4)
• 512 MB hukommelse
• Indbygget trådløst netkort
• 9,3 cm touchscreen
• Scan til netværk, e-mailadressebog eller cloud
• Scan til Microsoft® Office-pakken
(Word, Excel, PowerPoint)
• Størrelse: 306 x 258 x 250 mm
• Vægt: 4,55 kg

ADS-3600W
• Scannehastighed op til 50 sider/
min. enkeltsidet, 100 ipm (50 ark)
dobbeltsidet (A4)
• 512 MB hukommelse
• Indbygget trådløst netkort
• 9,3 cm LCD touchscreen
• Scan til netværk, e-mailadressebog
eller cloud
• Scan til Microsoft® Office-pakken
(Word, Excel, PowerPoint)
• NFC-tilslutning
• Størrelse: 306 x 258 x 250 mm
• Vægt: 4,55 kg

TRÅDLØS
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Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Robust, hurtig og professionel
dokumentscanner
Uovertruffen papirhåndtering, avanceret
billedbehandling og en række “scan
til”-funktioner ideelt til arkivering af store
dokumentmængder.

Professionelle
farvescannere
NETVÆRKS
KABEL

USB

NETVÆRKS
KABEL
KOPI

USB

TRÅDLØS

Dokumentscannere til virksomheder med store digitaliseringsbehov. Med høj scannehastighed, robust design og
avancerede billedbehandlingsfunktioner, bliver scanning
af store mængder dokumenter hurtigere og mere effektiv.
• Windows-, Mac*- og Linux*-kompatibel

PDS-5000
• Op til 60 sider/min. (A4)
eller 120 ipm ved 300 dpi
• Størrelse: 316 x 187 x
183 mm
• Vægt: 4,7 kg

• Farvescan
• Op til 100-arks dokumentføder (ADF)**
• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP, netværk***,
SharePoint***, applikation, printer via pc
• Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 600 × 600 dpi
(interpoleret)
• SuperSpeed USB 3.0 (bagudkompatibel med 2.0)
• 512 MB hukommelse
• 2 linjer / 16 tegn baggrundsbelyst LCD-display

PDS-6000
• Op til 80 sider/min. (A4)
eller 160 ipm ved 300 dpi
• Størrelse: 316 x 187 x
183 mm
• Vægt: 4,7 kg

• Medfølgende software:
Windows: Button Manager V2, DS Capture, Nuance®,
OmniPage SE 18 og QuickScan Pro Trial
Mac: DS Capture og PageManager 9
• Leveres med strøm- og USB-kabler, software samt dvd
med kvikstarts-guide og brugsanvisning
• ISIS kompatibel og Kofax-certificeret
*Download gratis software fra www.brother.dk.
**Kapaciteten afhænger af papirvægten.
***Kun Windows.

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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PocketJet
Med disse kompakte
mobile printere får du
en robust og holdbar
printløsning.
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PocketJet
(mobile printere)

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Vores PocketJet-serie er printerne til dig, der har brug for
udskrifter på turen. Små, kompakte og transportable
s/h-printere, som f.eks. kan tilsluttes bilens cigarettænder
via et kabel, monteres i bilen og kan printe på både A4-ark
og papirruller. To af modellerne har Bluetooth-interface,
og en enkelt model har trådløst netkort.
• A4-print i et kompakt design
• Høj printhastighed – op til 8 sider pr. minut
• ESC/P- og Brother kommando-indstilling

PJ-722
• 203 × 200 dpi printopløsning
• Printbart område: A4 format
(maks. printbredde 204,2 mm)
• Størrelse: 255 x 55 x 30 mm
• Vægt: 480 g

PJ-762
Som PJ-722, plus
• Bluetooth (kun Android)

• USB-interface
• Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
• Hukommelse til skabelon-/blanketlagring
• Direkte termoprintteknologi
• Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller
biladapter (alt købes separat)
• Leveres med kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver
og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhoved**
• Masser af ekstra tilbehør – se side 59

PJ-723
• 300 × 300 dpi printopløsning
• Printbart område: A4 format
(maks. printbredde 208,8 mm)
• Størrelse: 255 x 55 x 30 mm
• Vægt: 480 g

*Afhængig af model.
**Uden AC-adapter, batterier, papir og evt. andet tilbehør.

PJ-763
Som PJ-723, plus
• Bluetooth (kun Android)

PJ-763MFi
Som PJ-763, plus
• Printer fra Apple-enhed
via Bluetooth

Den mobile verden:
i Print&Scan – print direkte fra smartphone eller tablet
(kun Android)

PJ-773
Som PJ-723, plus
• Wi-fi

TRÅDLØS

AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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RuggedJet (2” mobile
kvitterings- og labelprintere)

G

Perfekt, når man er på farten!
RJ-seriens imponerende printhastighed, robuste karakter
og mange anvendelsesområder gør printerne i stand
til at opfylde kravene fra mange forskellige brancher.
Med god mulighed for tilslutning via Bluetooth, trådløst
netværk eller USB er det muligt for travle medarbejdere
at printe på stedet, selv i de mest ekstreme miljøer.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

RuggedJet-serien tilbyder mobile printløsninger med alsidige
tilslutningsmuligheder, som kan øge medarbejdernes produktivitet og forbedre kundernes tilfredshed. I det moderne
erhvervsliv gælder det om at skille sig ud fra konkurrenterne
og yde mere, og det kan disse hurtige og effektive printere.
Det robuste og praktiske design, samt de mange tilslutningsmuligheder, gør dem velegnede at tage med på farten, så du
altid kan printe netop dér, hvor du er.
• Printer op til 152 mm/sek. (5 inch/sek.)
• Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
• Hårdfør – 2,5 m faldtest

RJ-2030
• Op til 54 mm printbredde
• Bluetooth-interface
• Størrelse: 122 x 100 x 57 mm
• Vægt: 465 g (inkl. batteri)
RJ-2050
• Op til 54 mm printbredde
• Wi-Fi-interface
• Bluetooth-interface, MFi
• Størrelse: 122 x 100 x 57 mm
• Vægt: 465 g (inkl. batteri)

TRÅDLØS
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• Tåler temp. -10° – 50° og luftfugtighed på 10 – 90 %
(uden at danne kondens)
• Op til 203 dpi printopløsning
• USB-tilslutning
• Printerdriver understøtter Windows og Linux
• Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter
(købes separat)
• Leveres med Li-ion batteri, bælteklips, kvikguide til
installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt stregkodeog labelsoftware
• Masser af ekstra tilbehør – se side 57
*Afhængig af model.

RJ-2140
• Op til 54 mm printbredde
og 51 mm labelprint
• Wi-fi-interface
• Størrelse: 151 x 100 x 73 mm
• Vægt: 545 g (inkl. batteri)

RJ-2150
• Op til 54 mm printbredde
og 51 mm labelprint
• Wi-Fi-interface
• Bluetooth-interface, MFi
• Størrelse: 151 x 100 x 73 mm
• Vægt: 545 g (inkl. batteri)

Tilbehør, der imødekommer dit specifikke printbehov
Den mobile verden:
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
(Tjenesterne kan variere afhængig af model.)

Da der er forskel på printopgaverne, skal du kun bestille
det tilbehør, der passer til de specifikke opgaver, og
hermed holde omkostningerne nede. Mulighed for
brug af valgfrit tilbehør som f.eks. 220V adapter, 12V
biladapter, batterioplader og meget mere. Se side 58-59
for listen over tilbehør.

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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RuggedJet (2” og 3” mobile
kvitterings- og labelprintere)

G

Mobil og let
Vores serie af 2” og 3” mobile kvitteringsog labelprintere vejer mellem 215 g og 385 g,
hvilket gør dem utroligt lette at have med sig.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Denne serie af 2” og 3” kompakte, mobile kvitterings- og
labelprintere er vores letteste serie nogensinde. Derfor er de
specielt velegnet til f.eks. parkeringsvagter eller detailhandlen,
da modellerne er virkelig lette og ikke fylder meget mere end
en håndflade. Samtlige 4 modeller kan tilsluttes via Bluetooth
og USB, og 2 af dem har mulighed for tilslutning via trådløs
forbindelse. Derudover har modellerne et holdbart design med
IP54-certificering og 2,5 meters faldtest (i beskyttelsestaske,
der kan købes separat).

RJ-2035B
• Op til 48 mm printbredde
• Maks. mediebredde 58 mm
• Bluetooth, MFi
• Størrelse: 79 x 116 x 36,5 mm
• Vægt: 215 g

• Printhastighed 101,6 mm/sek. (4 ips)
• Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
• Kan anvendes i -15 til 50°C og 10-90 % luftfugtighed uden
at der dannes kondens
• 203 dpi opløsning

RJ-2055WB
Som RJ-2035B, plus
• Wi-fi-interface
• Bluetooth ( ingen MFi )

TRÅDLØS
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• USB- og Bluetooth-tilslutning
• To funktionsknapper
• Tre dioder angiver batteristatus, yderligere to dioder viser
“anden status”
• Emulering, FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP
(EPL2/ZPL2/ESC-POS) (Downloades)
• Understøtter Windows, macOS, Linux, OPOS og JPOS
• SDK til Windows, Android og iOS
• BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management
Tool kan downloades
• Leveres med AC-adapter, genopladeligt Li-ion batteri,
bælteklips og dokumentation

RJ-3035B
• Op til 72 mm printbredde
• Maks. mediebredde 80 mm
• Bluetooth, MFi
• Størrelse: 105 x 116 x 49,5 mm
• Vægt: 375 g

• Masser af ekstra tilbehør – se side 57
*Afhængig af model.

RJ-3055WB
Som RJ-3035B, plus
• Wi-fi-interface
• Bluetooth ( ingen MFi )

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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RuggedJet (3” mobile
kvitterings- og labelprintere)

G

Printeren, der klarer arbejdet på stedet!
RuggedJet-seriens kompakte, ergonomiske letvægtsdesign gør det muligt at have printeren med på arbejde.
Serien er baseret på direkte termoteknologi, hvilket gør
den ideel at bruge i bilen eller på gaden, fordi denne
teknologi er mindre påvirkelig over for luftfugtighed
og skiftende temperaturer end andre printteknologier.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

RuggedJet-serien tilbyder termoprint i høj kvalitet af op til
118 mm kvitteringer og labels. Modellernes imponerende
printhastighed og robuste karakter bevirker, at printerne
opfylder kravene for en lang række anvendelsesområder
på det vertikale marked. Tilslutning via Bluetooth, wi-fi,
USB eller seriel-interface.

RJ-3050
• Hårdfør – 1,2 m faldtest
• Størrelse: 113 x 186 x 80 mm
• Vægt: 610 g (inkl. batteri)

TRÅDLØS
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• Op til 72 mm kvitterings- og labelprint
• USB, Wi-Fi og Bluetooth-interface
• Printer op til 127 mm/sek. (5 inch/sek.)
• Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
• Op til 203 × 200 dpi printopløsning
• Tåler temp. -10° – 50° og luftfugtighed på 10 – 90 %
(uden at danne kondens)
• Printerdriver understøtter Windows og Linux
• Li-ion batteri medfølger

RJ-3150
• Hårdfør – 1,8 m faldtest
• Dispenser
• LCD-farvedisplay
• Størrelse: 116 x 189 x 82 mm
• Vægt: 680g (inkl. batteri)

• Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter
(købes separat)
• Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom
(printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware
• Masser af ekstra tilbehør – se side 57

Den mobile verden:
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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RuggedJet (4” mobile
kvitterings- og labelprintere)

G

Alsidig print
RJ-serien printer
på papirruller i
endeløs bane samt
udstansede labels.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

RuggedJet serien tilbyder en ekstra robust, fleksibel og
super-hurtig udskrivningsløsning og giver medarbejdere i
marken mulighed for at udskrive 100 mm dokumenter og
labels i høj kvalitet uden brug af blæk eller toner, selv under
barske forhold. Printerne er hurtige, lette og robuste, og
ikke mindst brugervenlige. Serien er velegnet til udskrift af
bl.a. kundefakturaer, bemærkninger eller bøder på stedet,
forsendelsesetiketter og arbejdserklæringer.
• Printer op til 127 mm/sek. (5 inch/sek.)
• Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
• Op til 203 × 200 dpi printopløsning
• USB-tilslutning
• Printerdriver understøtter Windows og Linux
• Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter
(købes separat)
• Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom
(printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware
• Masser af ekstra tilbehør – se side 57
*Afhængig af model.

RJ-4030
• Op til 104 mm kvitteringsog labelprint
• Bluetooth-interface
• Seriel-interface
• Hårdfør – 1,8 m faldtest
• Tåler temp. 0 °C til 40 °C
og luftfugtighed på 20-80 %
(uden at danne kondens)
• Størrelse: 162 x 176 x 77 mm
• Vægt: 850 g (inkl. batteri)
RJ-4040
• Op til 104 mm kvitteringsog labelprint
• Wi-fi-interface
• Seriel-interface
• Hårdfør – 1,8 m faldtest
• Tåler temp. 0 °C til 40 °C
og luftfugtighed på 20-80 %
(uden at danne kondens)
• Størrelse: 162 x 176 x 77 mm
• Vægt: 850 g (inkl. batteri)

TRÅDLØS
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RJ-4230B
• Op til 104 mm kvitteringsog labelprint
• Indbygget Bluetooth-forbindelse (MFi)
• NFC-forbindelse
• Hårdfør – 2,1 m faldtest
• Tåler temp. -20˚C til +60˚C
og luftfugtighed på 10-90%
(uden at danne kondens)
• Størrelse: 153 x 159 x 68 mm
• Vægt: 850 g (inkl. batteri)

Den mobile verden:
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
(Tjenesterne kan variere afhængig af model.)

RJ-4250WB
eipt and label printing
• Op til 104 mm kvitteringsog labelprint
• Indbygget Bluetooth-forbindelse (MFi)
• NFC-forbindelse
• Hårdfør – 2,1 m faldtest
• Tåler temp. -20˚C til +60˚C
og luftfugtighed på 10-90%
(uden at danne kondens)
• Størrelse: 153 x 159 x 68 mm
• Vægt: 850 g (inkl. batteri)

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.

35

Alsidige
labelløsninger

Softwareløsninger

Brothers professionelle labelprinterserier til alle brancher
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Mere effektiv opmærkning
Med den mobile printers bevægelighed
og den stationære printers printhastighed,
funktioner og mediekapacitet kan du
hurtigt og enkelt printe alt fra prismærker
med stregkoder til ID-labels til laboratorieprøver.
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NETVÆRKS USB
USB
**NETVÆRKS
KABEL *
KABEL

KOPI
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BLUETOOTH
NETVÆRKS
**
KABEL

G

I

Professionelle labelprintere

A R A NT

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Slå bro mellem stationært og mobilt print med de kompakte
label-/bonprintere. Serien består af fire modeller med forskellig
printopløsning og tilslutning. Alle modellerne leveres med
USB- og seriel* interfaceport, TD-2120N, TD-2130N og TD2130NHC har endvidere kablet netkort samt USB-værtsporte
med mulighed for at tilføje et modul til wi-fi eller Bluetooth.
• Maks. labelbredde 63 mm
• Maks. rullediameter 127 mm – ingen spindel i maskinen
• Printhastighed op til 152,4 mm pr. sekund (6 ips)
• Kontrolpanel med 3 knapper og 2 LED
• Nummerering fra 1-999
• Mange stregkoder og fonte
• Labellængde op til 1 meter
• 6 MB hukommelse
• Automatisk dato/klokkeslæt (via P-touch Editor)
• Kan bruges til DOS-baserede økonomisystemer via serielport
• Full Speed USB 2.0 og RS232C* seriel interface
• Udskriv fra forskellige styresystemer/software via Brother
ESC/P-printersprog (også ZPL II®-emulering kompatibel)
for problemfri integrering med nye og eksisterende løsninger
• Løsninger til Windows™-systemer med b-PAC udviklingssæt
• Printerdriver understøtter Windows og Linux
• Løsninger til smartphone og tablet (Apple™, Android™
og Windows Mobile™)
• Størrelse: 110 x 215 x 172 mm
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label
på side 56
*Afhængig af model.
**Med tilbehør, til TD-2120N, TD-2130N eller TD-2130NHC.

TD-2020
• Opløsning: 203 dpi
• Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch
Transfer Manager 2.1, P-touch Update
software og brugsanvisninger
• Vægt: 1,32 kg
TD-2120N
• Opløsning: 203 dpi
• Indbygget netkort
• Bredt udvalg af ekstra tilbehør
• Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer
Manager 2.1, P-touch Update software,
BRAdmin Light, Network setting tool og
brugsanvisninger
• Vægt: 1,34 kg
TD-2130N
• Opløsning: 300 dpi
• Indbygget netkort
• Bredt udvalg af ekstra tilbehør
• Leveres inkl. adapter, cd-rom med printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch Transfer
Manager 2.1, P-touch Update software,
BRAdmin Light,
• Vægt: 1,34 kg
TD-2130NHC – Labelprinter til
patientarmbånd og labels
TD-2130NHC anvender specialiserede
TrustSense™ media fra PDC Healthcare.
• Leveres inkl. adapter, cd-rom med
printerdriver, P-touch Editor 5.0, P-touch
Transfer Manager 2.1, P-touch Update
software, BRAdmin Light, Network
setting tool og brugsanvisninger.
• Vægt: 1,34 kg (uden tilbehør)

Tilbehør:
Tilbehør

Beskrivelse

PA-TDU-001****

Touchpanel

PA-LP-001****

Labeldispenser

PA-SCA-001***

Seriel-adapter

PA-BB-001****

Batteri-enhed

PA-BT-4000LI**** Li-ion genopladeligt
Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.

PA-BI-001****

Bluetooth interface

PA-WI-001****

Trådløst netkort

***Seriel-adapter købes separat.
****Gælder kun til TD-2120N
og TD-2130N.
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Professionelle 4” labelprintere

G

Direkte termisk print
Med denne proces kan der udskrives labels i store mængder
til lave omkostninger med et varmefølsomt toplag og et
termisk printhoved, som gør traditionelle farvebånd og blæk
overflødige. Ideel ved print af labels til brug i kortere tid og på
semi-permanent basis.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

4” labelprintserie med direkte termisk print er velegnede
til opmærkning i mange brancher. Vælg mellem forskelligt
tilbehør for en løsning, der passer til dig.
• Printerdriver understøtter Windows og Linux
• Direkte termisk print
• Maks. printlængde: 3.000 mm
• Afrivningsskinne
• Åbning (rille) til ekstern rulle/løbende bane

TD-4410D
• Printhastighed på 203 mm/sek. (8 ips)
• Opløsning: 203 dpi
• Labelbredde op til 118 mm
• Printbredde op til 104,1 mm
• Maks. labelrullediameter 127 mm (5 tommer)
• Kernediameter min. 25,4 eller 38,1 mm
(1,0 eller 1,5 tommer)
• Mediasensortype, afstand (transmissiv)
og bar (reflektiv)
• Kontrolpanel med 3 knapper og 3 LED

• Kniv eller enhed til labelaftagning kan købes separat
• Tilslutning via USB/seriel RS 232C-port
• Emulering: ZPL II, CPCL, ESC/P, Raster og P-touch skabelon
• Gratis download af avanceret labelsoftware og fonte
• Printerdriver understøtter Windows, Mac OS og Linux

TD-4420DN
Som TD-4410D, plus
• Kablet netkort

• Leveres med AC-adapter, strømkabel, USB-kabel
og brugervejledning
• Størrelse: 180 x 155 x 224 mm
• Vægt: 2,08 kg
*Afhængig af model.

TD-4D tilbehør:
Tilbehør

Beskrivelse

PA-LP-002

Enhed til labelaftagning

PA-CU-001

Kniv

PA-HU2-001**

Termisk printhoved (203 dpi)

PA-HU3-001***

Termisk printhoved (300 dpi)

PA-PR2-001**

Fremføringsrulle (203 dpi)

PA-PR3-001***

Fremføringsrulle (300 dpi)

TD-4520DN
Som TD-4420DN, plus
• Printhastighed på 152 mm/sek. (6 ips)
• Opløsning: 300 dpi
• Printbredde op til 108,4 mm

TD-4550DNWB
Som TD-4520DN, plus
• Trådløst netkort
• Bluetooth-interface, MFi
• USB-værtsport
• AirPrint
• LCD-display
• Kontrolpanel med 7 knapper og 3 LED

TRÅDLØS

**Passer til TD-4410D og TD-4420DN.
***Passer til TD-4520DN og TD-4550DNWB.
Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Professionelle 4” labelprintere

G

Termo transfer
Klart og holdbart print opnås med en
proces, hvor trykket absorberes i labelen.
Det er ideelt, når der er brug for robuste,
slidstærke labels.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Denne serie af 4” labelprintere med både direkte termisk og
termo transfer print giver endnu flere muligheder for fleksibel
opmærkning i mange forskellige brancher.
• Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
• Direkte termisk print
• Termo transfer print**
• Labelbredde op til 112 mm
• Afrivningsskinne

TD-4420TN
• Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)
• Opløsning: 203 dpi
• Printbredde op til 108 mm
• Maks. printlængde: 25.400 mm
• Maks. labelrullediameter 127 mm (5 tommer)
• Kernediameter min. 25,4 eller 38,1 mm
(1,0 eller 1,5 tommer)
• USB-værtsport
• Størrelse: 204 x 178 x 280 mm
• Vægt: 2,5 kg

• Kniv eller enhed til labelaftagning kan købes separat
• Tilslutning via USB/seriel RS 232C-port
• Emulering: FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
• Indbygget netkort
• Printerdriver understøtter Windows, Mac OS og Linux
• Understøtter SAP-integration
• BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management
Tool kan downloades gratis
• Leveres med AC-adapter, strømkabel, USB-kabel,
båndspindel, båndkerne og brugervejledning
*Afhængig af model.
**Kontakt din forhandler for forbrugsstoffer.

TD-4520TN
Som TD-4420TN plus
• Printhastighed op til 127 mm/sek. (5 ips)
• Opløsning: 300 dpi
• Printbredde op til 105,7 mm
• Maks. printlængde: 11.430 mm
TD-4650TNWB
• Printhastighed op til 203,2 mm/sek. (8 ips)
• 2,3” LCD-display
• Opløsning: 203 dpi
• Printbredde op til 108 mm
• Maks. printlængde: 25.400 mm
• Bluetooth- og wi-fi-interface
• Størrelse: 219 x 191 x 284 mm
• Vægt: 3 kg
TD-4650TNWBR
Som TD-4650TNWB, plus:
• Mulighed for at printe på RFID-labels

TD-4T tilbehør:
Tilbehør

Beskrivelse

PA-LP-004

Enhed til labelaftagning

PA-CU-003**

Kniv

PA-RH-001**

Ekstern rulleholder

**Anbefales ikke til print af RFID-labels.

TD-4750TNWB
Som TD-4650TNWB, plus:
• Printhastighed op til 152,4 mm/sek. (6 ips)
• Opløsning: 300 dpi
• Printbredde op til 105,7 mm
• Maks. printlængde: 11.430 mm
TD-4750TNWBR
Som TD-4750TNWB, plus:
• Mulighed for at printe på RFID-labels

TRÅDLØS
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Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Industrielle labelprintere

G

Industrielle TJ-labelprintere
Professionelle labelprintere, der er designet til at sikre
høj produktivitet, så du kan holde trit med den øgede
efterspørgsel. Labelprinterne er fleksible og kan bruges
både med direkte termisk print og termo transfer-teknologier.
De er holdbare, gør det let at printe labels og sikrer dig
en effektiv opmærkningsløsning.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Vores serie af industrielle TJ-labelprintere er designet til
at være holdbare samt sikre dig en effektiv arbejdsindsats
selv i de mest barske miljøer. Disse driftssikre labelprintere
gør det muligt for dig at printe labels med stregkoder. Det er
let at integrere dem i dine systemer, og de understøtter flere
printerkommandosprog. Derudover har du flere forskellige
tilslutningsmuligheder med USB, USB-vært, seriel og kablet
netkort som standard.

TJ-4020TN:
• Printhastighed op til 10 ips
• 203 dpi opløsning
• Printbredde op til 107 mm
• Vægt: 9,2 kg

• 4” Labelprinter med termo transfer-teknologi og direkte
termisk print
• Maks. labelbredde på 120 mm
• Kernediameter på labelrulle min. 25,4 mm, maks. 76,2 mm
• Farvebånd maks. 110 mm bredt, 450 m langt
• Åbning ( rille ) bagpå maskinen til ekstern rulle/løbende bane

TJ-4021TN
Som TJ-4020TN, plus
• Farvetouchdisplay
• Vægt: 9,4 kg

• Mediesensor, mellemrumssensor ( transmissiv )
og bar ( reflektiv )
• USB, Seriel RS-232C og kablet netkort ( mulighed for wi-fi* )
• USB-værtsport
• Emulering, FBPL-EZD ( EPL2, ZPL II, DPL )
• Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
• Afrivningsskinne som standard
• Mulighed for enhed til labelaftagning** eller kniv*** ( tilbehør )
• BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management
Tool kan downloades gratis

TJ-4120TN
• Printhastighed op til 7 ips
• 300 dpi opløsning
• Printbredde op til 105,7 mm
• Vægt: 9,2 kg

• Størrelse: 248 x 436 x 274 mm
• Leveres med strømkabel, afrivningsskinne, USB-kabel
og 1 farvebånds-kerne
*Kræver køb af tilbehøret PA-WI-002.
**Kræver køb af tilbehøret PA-LP-005.
***Kræver køb af tilbehøret PA-CU-004.

TJ-4121TN:
Som TJ-4120TN, plus
• Farvetouchdisplay
• Vægt: 9,4 kg

TJ-tilbehør:
Tilbehør

Beskrivelse

PACU004****

Kniv

PALP005****

Enhed til labelaftagning

PAWI002

Wi-fi-interface

****Monteres af forhandler.

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Industrielle TJ-labelprintere
til store printbehov
Disse industrielle labelprintere er
særligt velegnede til virksomheder,
der printer store mængder labels
hver dag. Høj printhastighed og
mulighed for tilbehør gør dem både
alsidige, hurtige og effektive.
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Industrielle labelprintere
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Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Disse fire industrielle TJ-labelprintere er designet til at håndtere
et stort labelbehov, da serien kan udskrive mere end tusind
labels om dagen.
De holdbare labelprintere tilbyder høje printhastigheder,
lange farvebånd og indbygget opspoler, på udvalgte modeller,
hvilket gør dem perfekte til industrien. Den indbyggede
opspoler gør det desuden også let at oprette forprintede
labelruller.
• 4” labelprinter med termo transfer-teknologi og direkte
termisk print

TJ-4420TN
• Printhastighed op til 14 ips
• 203 dpi opløsning
• 3,5” LCD-display
• Afrivning eller kontinuerlig
udskrivning
• Enhed til labelaftagning**
samt kniv** kan tilkøbes
• Størrelse: 276 x 502 x 326 mm
• Vægt: 15,35 kg

• Printbredde op til 104 mm, maks. labelbredde på 114 mm
• Kernediameter på labelrulle min. 38,1 mm, maks. 76,2 mm
• Farvebånd maks. 114,3 mm bredt, 600 m langt
• Åbning (rille) bagpå og under maskinen til ekstern rulle/
løbende bane
• Mediesensor, mellemrumssensor ( transmissiv )
og bar ( reflektiv )
• Båndkoder, refleksiv og båndende, transmissiv

TJ-4422TN
Som TJ-4420TN, plus
• 4,3” farvetouchdisplay
• Indbygget opspoler eller
kontinuerlig udskrivning
• Media near end sensor
• Størrelse: 276 x 502 x 412 mm
• Vægt: 18,93 kg

• USB, Seriel RS-232C og kablet netkort ( mulighed for wi-fi
og Bluetooth* )
• 3 x USB-værtsport, to foran og en bagpå
• MicroSD Flash Memory Card-læser (512 MB-32 GB )
• Emulering, FBPL-EZD ( EPL2, ZPL II, DPL )
• Printerdriver understøtter Windows, macOS og Linux
• BarTender UltraLite Edition og Brother Printer Management
Tool kan downloades gratis
• Leveres med strømkabel, USB-kabel og dokumentation
*Kræver køb af tilbehøret PA-WB-001.
**Kræver køb af tilbehøret PA-LP-006.
***Kræver køb af tilbehøret PA-CU-005.

TJ-tilbehør:
Tilbehør

Beskrivelse

Passer til:

PACU****

Kniv

TJ-4420TN / TJ-4520TN

PALP006****

Enhed til labelaftagning

TJ-4420TN / TJ-4520TN

PAWB001

Dual interface (Wi-fi- og
Bluetooth-interface)

TJ-4420TN / TJ-4520TN /
TJ-4422TN / TJ-4522TN

TJ-4520TN
• Printhastighed op til 12 ips
• 300 dpi opløsning
• 3,5” LCD-display
• Afrivning eller kontinuerlig
udskrivning
• Enhed til labelaftagning**
samt kniv** kan tilkøbes
• Størrelse: 276 x 502 x 326 mm
• Vægt: 15,35 kg

TJ-4522TN
Som TJ-4520TN, plus
• 4,3” farvetouchdisplay
• Indbygget opspoler eller
kontinuerlig udskrivning
• Media near end sensor
• Størrelse: 276 x 502 x 412 mm
• Vægt: 18,93 kg

****Monteres af forhandler.
Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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QL-labelprintere

G

Gør det synligere
Uanset om du
opmærker fødevarer,
hastebreve eller
midlertidig indendørs
skiltning, kan
QL-labelprintere
gøre en stor forskel.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Disse labelprintere er til dig, der har brug for at opmærke
indendørs. Alle disse labelprintere tilsluttes pc, og dermed
kan du printe lige det, du selv skaber på pc’en, ud på en
label i bredder op til 62 mm og med sort skriftfarve.
• Design labels direkte på skærmen med pc’ens skrifttyper,
logoer, clipart og meget mere
• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• Bruger DK-ruller op til 62 mm
• Opløsning: 300 × 600 dpi
• Automatisk kniv
• Automatisk genkendelse af labeltype
• Stregkodeudskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Labelskabeloner
• Tid-/datofunktion
• Tilslutning til pc via USB
• Leveres inkl. strøm- og USB-kabel samt 2 startruller
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label
på side 55
*Afhængig af model.
**Standard adresselabel.
***Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software.

Den mobile verden:
iPrint&Label – print direkte fra din smartphone eller
tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.

QL-700
• Kræver ingen installation
af software***
• Printhastighed op til 93 labels/min.**
• Størrelse: 128 x 221 x 153 mm
• Vægt: 1,12 kg
QL-800
• Kræver ingen installation
af software***
• Printhastighed op til 93 labels/min.**
• Print tofarvet (sort/rød) med DK-22251
• Størrelse: 125 x 213 x 142 mm
• Vægt: 1,15 kg
QL-810W
• Kræver ingen installation af software***
• Udskriv labels direkte fra din Apple iOS
eller Android-enhed
• Printhastighed op til 110 labels/min.**
• Indbygget trådløst netkort
• Hukommelse til favoritlabels (99)
• Print tofarvet (sort/rød) med DK-22251
• Mulighed for Li-ion batteri (tilkøb PABU001)
• Størrelse: 125 x 234 x 145 mm
• Vægt: 1,12 kg
QL-820NWB
• Udskriv labels direkte fra din
Apple iOS eller Android-enhed
• Printhastighed op til 110 labels/min.**
• Tilslutning via Bluetooth
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Print uden brug af pc via LCD-display
og Li-ion batteri (tilkøb PABU001)
• Hukommelse til favoritlabels (255)
• Print tofarvet (sort/rød) med DK-22251
• Størrelse: 125 x 234 x 145 mm
• Vægt: 1,16 kg
QL-820NWBVM
Til gæsteregistering – som QL-820NWB
• Leveres dog inkl. 3 ruller DK-N55224
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42

Lynhurtige labelprintere
Her er den perfekte løsning til opmærkning af lagerhylder
og fremstilling af fragtlabels. Uanset om du har behov for
et par labels om ugen eller mange labels hver eneste dag,
så vil vores labelprintere klare jobbet hurtigt, let og effektivt.
Du kan vælge mellem DK-ruller i endeløs bane eller udstansede labels i faste mål.
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QL-labelprintere

A R A NT

Få 3 års garanti

USB
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Her er to labelprintere, der kan udskrive labels i op til 103 mm
bredde. Udover at producere fragtlabels er de også ideelle til at
skabe andre større labels fra din pc med dine egne skrifttyper,
clip-art, logoer eller hvad du ellers må have brug for at føje til
din label.
• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• Bruger DK-ruller op til 103 mm
• Printbredde op til 101,6 mm (4 tommer)
• Printhastighed op til 110 mm/sek.
• Opløsning: 300 × 300 dpi
• Automatisk kniv
• Automatisk genkendelse af labeltype
• Stregkodeudskrift
• Gentagen udskrift / automatisk nummerering
• Tid-/datofunktion

QL-1100
• Basismodel
• Kræver ingen installation
af software**
• Hukommelse til favoritlabels (99)
• Android app-support via USB
• Størrelse: 170 x 222 x 151 mm
• Vægt: 1,71 kg
QL-1110NWB
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Indbygget Bluetooth (MFi)
• Android app-support via USB
• Hukommelse til favoritlabels (255)
• AirPrint (IOS)
• Skabeloner opdateres via FTP
• Størrelse: 170 x 222 x 151 mm
• Vægt: 1,71 kg

TRÅDLØS

• Tilslutning via USB
• USB-port for tilslutning af eksterne enheder
• Raster eller ESC/P print
• Download skabelon-funktion
• Maks. labellængde 3 m (Windows/Mac). 1 m (P-touch,
Editor Lite/iPrint&Label)
• Leveres med strøm- og USB-kabel, hurtig installationsvejledning, brugervejledning, DK-11247 – 103 x 164 mm
stor fragtlabel (41 labels) samt DK-22205 – 62 mm papirtape
i endeløs bane (8,1 meter)
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser
– find din label på side 55
*Afhængig af model.
**Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software.

Den mobile verden:
iPrint&Label – print direkte fra din smartphone eller
tablet
AirPrint – print fra din Apple-enhed uden brug af app
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Unik farvelabelprinter til mange formål
Brother VC-500W er en farvelaserprinter, der benytter ZINK
(Zero Ink) farveprintteknologi. Det er nemt at designe og
printe farverige labels via wi-fi eller USB fra din pc via
Windows eller macOS. Du kan også designe og printe labels
ved hjælp af den gratis Brother Colour Label Editor-app på
din Apple iOS eller Android smartphone/tablet.

TRÅDLØS

NETVÆRKSNETVÆRKS
USB
KABEL
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USB
BLUETOOTH

TRÅDLØS
KOPI

NETVÆRKS
KABEL
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I

Farvelabelprinter

A R A NT

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Labelprinteren er velegnet til navneskilte med fotos, skiltning
og generel opmærkning, der kræver brug af farveprint.
Den er også meget omkostningseffektiv, da den ikke behøver
blæk eller toner. Alt du behøver for at skabe farverige labels
er en CZ-rulle, der er let at isætte og udskifte, og det giver
dig frihed til at printe labels i præcis den længde, du har brug
for. Isæt blot en CZ-rulle med endeløs bane (fås i 5 forskellige
bredder) og begynd at designe dine labels.

VC-500W
• Størrelse: 113 x 116 x 96 mm
• Vægt: 660 g

TRÅDLØS

• Print labels direkte fra din Apple iOS- og Android-enhed
• Windows- og Mac-kompatibel
• Gratis labeldesignsoftware for Windows og Mac
• Bruger CZ-tape (5 m) i bredderne: 9, 12, 19, 25 og 50 mm
• Printhastighed op til 8 mm/sek.
• USB og indbygget trådløst netkort
• Direkte termisk printteknologi ved brug af CZ-labelrulle
• Printer i CMY farve
• Printopløsning: 313 dpi

CZ-labels
Labeltype
CZ-1001 labelrulle

Bredde
9 mm

Længde
5m

• Hel- og halvklipfunktion

CZ-1002 labelrulle

12 mm

5m

• Leveres med AC-adapter, 25 mm x 5 m labelrulle,
rensekassette, USB-kabel og dokumentation

CZ-1003 labelrulle

19 mm

5m

ZINK-teknologien og ZINK-varemærkerne ejes af ZINK Holdings LLC.
Bruges under licens.

CZ-1004 labelrulle

25 mm

5m

CZ-1005 labelrulle

50 mm

5m

CK-1000 rensekassette

50 mm

2m

Print uden
brug af blæk.
Labelrullen
skifter farve,
når du printer!

Colour Label Editor

Software

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Plug’n’label
Kræver ingen installering af
software. Så enkelt er det:
1. Tilslut til pc
2. Skriv din tekst
3. Print din label
Fås i model PT-P750W
og QL-700/800/810W/1100

P-touch Editor software
Til vores labelprintere til pc medfølger vores P-touch
Editor software – gratis! Softwaren er nem at bruge, og er
perfekt til både begyndere og eksperter. Med vores stærke
software kan du nemt fremstille enkle labels og designe
skræddersyede labels med stregkoder, tabeller, billeder,
logoer, automatisk klokkeslæt og dato m.m.
Softwaren installeres som standard på dansk, men medfølger ligeledes på en række andre sprog – perfekt til brug
i internationale arbejdsmiljøer.

Snap-tilstand
Den enkleste løsning – nogensinde
– til udskrivning af professionelt
udseende labels.
1. Skriv den ønskede tekst til
din label i Snap-funktionen
2. Klik på udskriftsknappen
Det er det hele. Så nemt og hurtigt
får du professionelt udseende labels

Når den medfølgende P-touch Editor software* installeres,
kan du vælge at tilføje et særligt P-touch-ikon til værktøjslinjen i Word, Excel eller Outlook. Hvis du har skrevet en
tekst i Word, kan du hurtigt udskrive en label med 3 nemme trin:
1. Markér den tekst, du ønsker på din label
2. Klik på P-touch-ikonet
3. Din label printes ud
*Afhængig af model. Softwaren kan downloades gratis på brother.dk

Express-tilstand
Brother ved, at du af og til foretrækker
at udskrive mere tilpassede labels
med rammer, billeder, skærmbilleder,
logoer eller lignende for at få et endnu
mere professionelt udseende. Denne
type labels kan nemt fremstilles med
Express-tilstanden i Brother-softwaren.
I Express-tilstand har du adgang til alle
hovedfunktionerne til at fremstille personlige professionelt udseende labels,
og de er vist på en meget letforståelig
måde.

Professionel-tilstand
For brugere, som har brug for endnu
mere specifikke og tilpassede oplysninger på deres labels, f.eks. stregkoder, tabeller, fortløbende nummerering m.m., er Professionel-tilstand den
perfekte løsning.
Professionel-tilstand er mere avanceret
end Express-tilstand og giver dig adgang til en bred vifte af professionelle
funktioner på en letforståelig måde.
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P-touch information
P-touch – labels, der holder!

Specialeffekter til P-touch labels

P-touch labelsystemet er udviklet til nem opmærkning både i
hjemmet og på arbejdspladsen. Vælg for eksempel ergonomiske,
håndholdte modeller, som er lette at tage med rundt – eller kompakte bordmodeller, som har fast plads på skrivebordet, men som
også kan tages med på farten, hvis behovet opstår. Uanset hvilken
model du vælger, vil vores unikke TZe-tape sikre, at dine labels
holder år efter år.

Du kan nemt forbedre dit labeldesign og opfylde specifikke
labelbehov med de specialeffekter, der allerede er indbygget i mange af vores P-touch labelprintere. Nogle af
disse effekter omfatter:

I et travlt arbejdsmiljø er det vigtigt at have det rette udstyr ved
hånden. Vores professionelle labelprintere opfylder alle dine krav
til opmærkning, og hjælper dig hurtigt og nemt med at få styr på
sagerne. Du kan tilslutte labelprinterne til din pc/Mac, og via den
medfølgende software kan du designe dine egne labels direkte på
skærmen og printe.

Roteret udskrivning:
Du kan rotere tekst eller billeder 90 grader og foretage
løbende udskrivning for at opnå en “omsluttende” label.
Denne type label er perfekt til buede overflader, ledninger,
kabler og rør.

Du får en bred vifte af valgmuligheder inden for typografi, skrifttyper, størrelser og symboler, mange nyttige og usædvanlige
specialeffekter samt udskrivningsfunktioner. Flere af vores
industri- og erhvervsmodeller omfatter desuden indbyggede
stregkodeprotokoller og gængse forretningsmæssige, industrielle
og videnskabsrelaterede symboler. Labeldesignsoftwaren P-touch
Editor medfølger til de fleste af vores P-touch labelprintere til pc
(softwaren kan også downloades gratis på brother.dk) samt vores
QL-serie. Det giver dig endnu flere avancerede designmuligheder.
Ikke alle de følgende funktioner og specialeffekter er tilgængelige
for samtlige modeller. For at afgøre, hvorvidt den model, du
overvejer at købe, har de funktioner og effekter, du ønsker, bedes
du rådføre dig med din lokale Brother-forhandler eller besøge
www.brother.dk.

Lodret udskrivning:
Denne funktion er perfekt til hylder og lagersystemer. Det er
desuden nemt at fremstille labels til bogrygge og ringbind.

Flerlinjet udskrivning:
På de fleste modeller kan du udskrive flere linjer med tekst
samt blande skriftstørrelser og -typer på den samme label.
Spejlvendt udskrivning:
Denne funktion er især nyttig, når du opretter labels,
der skal påføres den indvendige side af en gennemsigtig
overflade, men læses fra den udvendige side.
Tekstindramning:
Denne funktion er perfekt til at fremhæve eller blot isolere
dele af en label.
Understregning:
Mange modeller kan desuden understrege al tekst eller
dele af en tekst på en label.

Derfor holder P-touch tape
Vores laminerede P-touch TZe-tape er udviklet til at holde, uanset
hvor du anvender dem. I modsætning til almindelige labels
indebærer vores unikke lamineringsteknologi, at teksten påføres
et lag superklar polyethylen, der beskytter mod ydre påvirkning.

beskyttende
lag (PET)
protective
layer(PET)
38 μm38 µm
klæbemiddel
adhesive
(acrylic) (akryl)
farvelag
grundfilm
colour
layer film
(PET) (PET)
adhesive
(acrylic) (akryl)
klæbemiddel
backing
paper
bagpapir
texttekstlag
layer

Den laminerede P-touch TZe-tape består af seks forskellige
lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes
med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag
PET (polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label,
der kan modstå selv de mest barske omgivelser.

Høj
slidstyrke

Tåler
kemikalier

Let at
bruge

Tåler
udendørs brug

Lamineret

Tåler høje og
lave temperaturer

Tåler vand

Ekstra stærkt
Ekstra
stærkt
klæbende
klæbende
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P-touch CUBE – kompakte
labelprintere med Bluetooth

G

Slip kreativiteten løs
Brug en P-touch CUBE labelprinter
til at printe farverige labels og
elegante gavebånd med en personlig hilsen. Kun fantasien sætter
grænser.

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

P-touch CUBE er elegante og praktiske labelprintere, der er
velegnet både til brug i hjemmet og på kontoret. Det kompakte
design kombineret med forskellige muligheder for tilslutning og
labeldesign gør dem let at flytte og placere dér, hvor man har
behov for at designe og printe sine labels.
• Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter
(fed, kursiv m.m.)
• Print fra Windows/macOS**
• Tilslut til computer via USB-kabel***

CUBE – PT-P300BT
• Bruger TZe-tape i størrelserne 3.5, 6, 9, og 12 mm
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
• Bluetooth til print fra Apple/Android
smartphone/tablet via Design&Print-app
• Manuel kniv
• Strømforsyning: Batterier (tilkøb) eller
adapter (tilkøb)
• Leveres inkl. 12 mm sort på hvid tape (4 m)
• Størrelse: 115 x 61 x 115 mm
• Vægt: 380 g

• Stort udvalg af symboler og rammer
• Opløsning: 180/360 DPI*
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser
– find din label på side 53-54
*Afhængig af model.
**Gælder ikke PT-P300BT.
***Download gratis ekstra software (PE 5.4) på www.brother.dk.

Den mobile verden:
iPrint&Label – Print direkte fra din smartphone eller
tablet
P-touch Design&Print – Design og udskriv dine
egne labels fra din smartphone/tablet via Bluetoothforbindelse
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

CUBE PLUS i sort – PT-P710BT
CUBE PLUS i hvid – PT-P710BTH
• Bruger TZe-tape i størrelserne
3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Bluetooth til print fra Apple/Android
smartphone/tablet via
Design&Print-app
• Printhastighed op til 20 mm/sek.
• Automatisk kniv
• Integreret Li-on genopladelig batteri
der oplades via USB
• Leveres med indbygget Li-ion batteri,
24 mm sort på hvid tape (4 m) og mikro USB-kabel
• Størrelse: 128 x 67 x 128 mm
• Vægt: 670 g

CUBE PRO– PT-P910BT
• Bruger TZe-tape i størrelserne
3.5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
• Bluetooth til print fra Apple/Android
smartphone/tablet via Design&Print-app
• Kompatibel med PC og Mac (ved brug
af USB)
• Automatisk kniv med halv- og helklipfunktion
• Integreret Li-on genopladelig batteri
der oplades via USB
• Leveres inkl. 1 stk. TZe-tape 36 mm sort
på hvid (4 m) og USB-kabel
• Størrelse: 138 x 94 x 138 mm
• Vægt: 1,06 kg

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Labels, der holder!
Uanset hvilken
model du vælger,
vil vores unikke
TZe-tape sikre,
at dine labels
holder år efter år.
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P-touch hånd-/bordog kombimodeller

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Her finder du håndholdte labelprintere samt bordmodeller,
der er nemme at tage med sig, og som alle har de mest
brugte funktioner.
• Anvender TZe-tape i størrelserne 3.5, 6, 9 og 12 mm bredde
• Stort udvalg af symboler og rammer
• Understregning af tekst
• Spejlvendt udskrift
• Lodret udskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Opløsning: 180 dpi
• Strømforsyning: Batterier eller adapter
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label
på side 53-54

PT-H110
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
• Manuel kniv
• Leveres inkl. 12 mm sort på hvid starttape (4 m)
• Størrelse: 111 x 58 x 204 mm
• Vægt: 400 g
PT-H500
• Plus TZe-tape i størrelserne: 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Kan bruge krympeflextape
• Print fra Windows/macOS
• Tilslut til pc via USB-kabel
• Stregkoder
• Strømforsyning: Batterier, Li-ion batteri
eller adapter
• Automatisk kniv
• Leveres inkl. 24 mm sort på hvid starttape
(4 m), håndledsrem, software samt USB-kabel
• Størrelse: 122 x 91 x 245 mm
• Vægt: 830 g
PT-D210VP
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
• Manuel kniv
• Leveres inkl. kuffert, adapter og
12 mm sort på hvid starttape (4 m)
• Størrelse: 157 x 149 x 68 mm
• Vægt: 490 g
PT-D400
• Plus TZe-tape i størrelsen: 18 mm
• Print op til 5 linjer på 18 mm tape
• Label Collection
• Manuel kniv
• Leveres inkl. batterier og 18 mm
sort på hvid starttape (4 m)
• Størrelse: 188 x 72 x 177 mm
• Vægt: 730 g
PT-D450VP
Som PT-D400, plus
• Print fra Windows/macOS
• Leveres inkl. kuffert, adapter og
18 mm sort på hvid starttape (4 m)
samt USB-kabel
• Størrelse: 188 x 72 x 177 mm
• Vægt: 740 g

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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P-touch bordog pc-modeller

G

Holdbar tape!
Vores tape tåler
f.eks. vand, olie,
stærke opløsningsmidler, kraftigt slid
og ikke mindst
varme og kulde
(under -80°).

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

Labelprintere til pc – få masser af muligheder for at designe
din label. Med PT-P750W får du en labelprinter, der ikke kræver
installation af software. Den skal bare tilsluttes computeren
via USB, og så er den klar til brug.
• Bruger TZe-tape i størrelserne: 3.5, 6, 9 og 12 mm
• Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter
(fed, kursiv m.m.)
• Print fra Windows/macOS
• Stort udvalg af symboler og rammer
• Understregning af tekst
• Spejlvendt udskrift
• Lodret udskrift (PT-P750W kun med PE 5.4)**
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Stregkoder (PT-P750W kun med PE 5.4)**
• Tid-/datofunktion (PT-P750W kun med PE 5.4)**
• Opløsning: 180/360 DPI*
• Tilslut til pc via USB-kabel
• Strømforsyning: Batterier eller adapter
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label
på side 53-54
*Afhængig af model.
**Download gratis ekstra software (PE 5.4) på www.brother.dk.
***Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software.

PT-D600VP
• Plus TZe-tape i størrelserne:
18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Label Collection
• Farvedisplay
• Tid-/datofunktion
• Automatisk kniv
• Leveres inkl. kuffert, adapter og 24 mm
sort på hvid starttape (4 m) samt USB-kabel
• Størrelse: 201 x 86 x 192 mm
• Vægt: 950 g
PT-P750W
• Plus TZe-tape i størrelserne: 18 og 24 mm
• Kræver ingen installering af software***
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Kan bruge krympeflextape
• Indbygget trådløst netkort
• NFC-tilslutning til print
• Halvklipfunktion
• Automatisk kniv
• Strømforsyning: Batterier, Li-ion batteri eller
adapter
• Leveres inkl. adapter, 24 mm sort på hvid starttape
(4 m) og kvikguide
• Størrelse: 78 x 152 x 143 mm
• Vægt: 800 g

TRÅDLØS

Den mobile verden:
iPrint&Label – Print direkte fra din smartphone eller
tablet
P-touch Design&Print – Design og udskriv dine
egne labels fra din smartphone/tablet via Bluetoothforbindelse
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Labelprintere med pc-tilslutning
I arbejdsmiljøer, hvor der er brug for mange forskellige
labels her og nu, er en P-touch labelprinter det perfekte
arbejdsredskab. Med disse professionelle labelprintere
kan du printe ekstremt holdbare labels i høj kvalitet med
bl.a. stregkoder – den ideelle labelløsning til ethvert
kontor, lager, laboratorium eller hospital.
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P-touch pc-modeller

A R A NT

Få 3 års garanti

USB

TRÅDLØS

I det travle kontor, eller derhjemme, er det godt at have det
rigtige værktøj ved hånden, og P-touch labelprintere opfylder
alle dine krav til opmærkning. Print labels i lange baner,
op til 30 cm. Tilslutningsmulighederne er mange, og med
en P-touch labelprinter har du altid slidstærke labels lige ved
hånden, uanset om du har valgt en labelprinter, du kan tage
med dig på farten, eller en kompakt skrivebordsmodel.
• Bruger TZe-tape i størrelserne: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
• Print op til 17 linjer på 36 mm tape
• Design labels direkte på skærmen med pc’ens skrifttyper,
logoer, clipart og meget mere
• Print fra Windows/macOS
• Stort udvalg af symboler og rammer
• Understregning af tekst
• Spejlvendt udskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Automatisk kniv
• Indbygget trådløst netkort
• Opløsning: 360dpi
• Tilslut til pc via USB-kabel, netværk
• Kan bruge krympeflextape og udstansede tape
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label
på side 53-54
*Afhængig af model.
**Kun PT-P900W og PT-P950NW med tilbehør PA-BI-002.

Den mobile verden:
iPrint&Label – Print direkte fra din smartphone eller
tablet
Mobile CableLabel Tool – Print af labels til telekommunikation, datakommunikation og/eller via
trådløst netværk
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

PT-D800W
• Aftageligt tastatur
(USB-tilsluttet)
• Håndtag
• Leveres inkl. 220V adapter,
36 mm sort på hvid tape (8 m)
samt software og 2 x USB-kabel
• Størrelse: 337 x 188 x 173 mm
• Vægt: 3,4 kg

NETW
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Tilbehør til PT-D800W
Tilbehør

Beskrivelse

PA-BT-4000LI

Li-ion batteri genopladeligt batteri

PA-BB-003

Batteribase til Li-ion batteri

PT-P900W
• Tilslutning via seriel RS 232-port
• Strømforsyning: Adapter eller
Li-ion batteri
• Leveres inkl. adapter, 36 mm sort på hvid
tape (8 m), software og USB-kabel
• Størrelse: 118 x 192 x 146 mm
• Vægt: 1,48 kg
PT-P950NW
• Indbygget netkort
• Tilslutning via seriel RS 232-port
• Strømforsyning: Adapter eller
Li-ion batteri
• Leveres inkl. adapter, 36 mm sort på hvid
tape (8 m), software og USB-kabel
• Størrelse: 118 x 192 x 146 mm
• Vægt: 1,51 kg

Tilbehør til PT-P900W og PT-P950NW.
Tilbehør

Beskrivelse

PA-BB-002

Batteribase til Li-ion batteri

PA-BT-4000LI

Li-ion genopladeligt batteri

PA-SCA-001

RJ25 til DB9M seriel adapter

PA-BI-002

Bluetooth-interface (kun PT-P950NW)

PA-TDU-003

Touchpanel med baggrundsbelyst
display til fritstående printning af uploadede labeldesigns (kun PT-P950NW)

FLe-tape til kabelflag
(72 labels)
Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Kompatibel med PT-D800W,
PT-P900W og PT-P950NW.

45 mm x 21 mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511
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P-touch
håndværkermodeller
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P-touch TZe-tape
Vores tape er, i modsætning til almindelige
tape, lamineret. Det betyder, at teksten
er beskyttet mellem et lag superklar
polyethylen og et slidstærkt grundlag.
Det skaber en virkelig robust label, som
kan modstå sollys, slid, fugt, kemikalier,
varme og kulde.

Få 3 års garanti

USB
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Har du brug for en professionel, holdbar label, når du er
på farten, skal du kigge på disse labelprintere. De er alle
specielt designet til håndværkerbrug, da de har mange
elektriske/datacom-symboler i maskinen. De leveres alle
med adapter og kuffert, så de er nemme at tage med.
• Bruger TZe-tape i størrelserne: 3.5, 6, 9 og 12 mm
• Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter
(fed, kursiv m.m.)
• Stort udvalg af symboler og rammer samt specielle elektriske
symboler
• Kan bruge krympeflextape**
• Lodret udskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Opløsning: 180 dpi (op til 180 x 360 fra pc*)

PT-E110VP
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
• Manuel kniv
• Leveres inkl. kuffert, adapter og
9 mm sort på hvid Flexi-ID tape (8 m)
• Størrelse: 111 x 58 x 204 mm
• Vægt: 400 g

PT-E300VP
• Plus TZe-tape i størrelsen: 18 mm
• Print op til 5 linjer på 18 mm tape
• Stregkoder
• Manuel kniv
• Leveres inkl. kuffert, adapter, Li-ion batteri
og 18 mm sort på gul stærkt klæbende tape
(8 m) samt håndledsrem
• Størrelse: 133 x 74 x 220 mm
• Vægt: 740 g

• Strømforsyning: Batterier, adapter eller Li-ion batteri***
• Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label
på side 53-54
*Afhængig af model.
**Gælder ikke PT-E110VP.
***Li-ion gælder ikke til PT-E110VP.

Den mobile verden:
iPrint&Label – Print direkte fra din smartphone eller
tablet
Mobile CableLabel Tool – Print af labels til telekommunikation, datakommunikation og/eller via
trådløst netværk
(Tjenesterne kan variere afhængig af model).

PT-E550WVP
• Plus TZe-tape i størrelserne: 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Print fra Windows/macOS
• USB og trådløst netkort
• Halvklipfunktion
• Automatisk kniv
• Stregkoder
• Leveres inkl. kuffert, adapter, Li-ion batteri,
24 mm sort på gul stærkt klæbende (8 m)
og 12 mm sort på hvid Flexi-ID tape (8 m)
samt hals-/håndledsrem, software og USB
kabel
• Størrelse: 126 x 94 x 250 mm
• Vægt: 1,05 kg

PT-E550WNIVP
Til netværksinstallatører – som PT-E550WVP
• Leveres dog inkl. 24 mm sort på hvid
selv-laminerende tape (8 m) og 9 mm
stærkt klæbende tape (8 m)

TRÅDLØS

NETW
CA

TRÅDLØS

NETW
CA

Størrelse: (b) x (d) x (h).
Læs mere om produkterne og se flere specifikationer på brother.dk.
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Find den rigtige tape
til din P-touch labelprinter
3,5 mm
6 mm
Standard lamineret – 8 m
(klar tape)
TZe-111

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

36 mm

TZe-121

TZe-131
TZe-132
TZe-133
TZe-135
TZe-231
TZe-232
TZe-233
TZe-334
TZe-335
TZe-431
TZe-435
TZe-531
TZe-535
TZe-631
TZe-731

TZe-141

TZe-151

TZe-161

TZe-145
TZe-241
TZe-242
TZe-243
TZe-344
TZe-345
TZe-441

TZe-251
TZe-252
TZe-253
TZe-354
TZe-355
TZe-451

TZe-261
TZe-262
TZe-263

(klar tape)
(klar tape)
(klar tape)

TZe-211

TZe-221
TZe-222
TZe-223

TZe-315

TZe-325
TZe-421
TZe-521

TZe-611

TZe-tape er kompatible med P-touch
labelprintere, der anvender TZ-tape.

TZe-621
TZe-721

TZe-541
TZe-641
TZe-741

TZe-551
TZe-555
TZe-651
TZe-751

TZe-365
TZe-461
TZe-561
TZe-661

Neon lamineret – 5 m
TZe-B31
TZe-C31

TZe-B51
TZe-C51

TZe-M921

TZe-M931

TZe-M951

TZe-M961

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

36 mm

TZe-N221

TZe-N231

TZe-N241

TZe-N251

TZe-FX221
TZe-FX621

TZe-FX231
TZe-FX631

TZe-FX241
TZe-FX641

TZe-FX251
TZe-FX651

TZe-FX261
TZe-FX661

TZe-SL251
TZe-SL651

TZe-SL261
TZe-SL661

TZe-S151
TZe-S251
TZe-S651

TZe-S261

Mat sølv lamineret – 8 m

Specielle TZe-tape
3,5 mm
6 mm
Ulamineret – 8 m
TZe-N201
Flexi-ID lamineret – 8 m
TZe-FX211
TZe-FX611
Selv-laminerende**** – 8 m

Stærkt klæbende lamineret – 8 m
(klar tape)

TZe-S211

TZe-S121
TZe-S221
TZe-S621

TZe-S131
TZe-S231
TZe-S631

TZe-S141
TZe-S241
TZe-S641

TZe-FA3

TZe-FA4

Stoftape – til påstrygning – 3 m
Sikkerhedstape lamineret – 8 m
TZe-SE4

TZe-SE5

High-Grade lamineret* – 8 m
HGe-131V5
HGe-231V5
HGe-631V5
HGe-M931V5

(klar tape)

HGe-151V5
HGe-251V5
HGe-651V5
HGe-M951V5

HGe-261V5

Stenciltape – 3 m
Krympeflextape** – 1,5 m
HSe-211 (5,8 mm)

HSe-221 (8,8 mm)

FLe-tape til kabelflag*** (72 labels) – 45 mm x 21 mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

Høj
slidstyrke

Tåler
kemikalier

Let at
bruge

Tåler
udendørs brug

HSe-231 (11,7 mm)

STe-141

STe-151

HSe-241 (17,7 mm)

HSe-251 (23,6 mm)

STe-161

*PT-9700PC / PT-9800PC.
**PT-D450VP / PT-D600VP / PT-E300VP / PT-E550WVP / PT-H500 / PT-P700 / PT-P750W / TD-P750TDI
/ PT-D400 / PT-D800W / PT-P900 / PT-P950NW.
***Passer til PT-D800W, PT-P900W og PT-P950NW.
****Passer til PT-E550WVP / PT-E550WNIVP ( kun 24 mm ), PT-D800W, PT-P900W og PT-P950NW.

Lamineret

Tåler høje og
lave temperaturer

Tåler vand

Ekstra stærkt
Ekstra
stærkt
klæbende
klæbende
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TZe-tape er kompatible med P-touch
labelprintere, der anvender TZ-tape.

TZe-tape
3,5 mm
Mat lamineret – 8 m

6 mm

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

36 mm

TZe-M31

(klar tape)

TZe-M65
TZe-M261
TZe-M365

(klar tape)

TZe-MQL35*
TZe-MQP35*
TZe-MQG35*
Glimtende lamineret – 8 m
TZe-PR935
TZe-PR831

TZe-PR955
TZe-PR851

Pastel lamineret – 4 m
TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31
Mønstret lamineret – 4 m
TZe-MPPH31
TZe-MPSL31
TZe-MPRG31
TZe-MPGG31
*5 m.

Mønstret lamineret

Glimtende lamineret

Pastel lamineret

Glimtende lamineret

Mat lamineret

Satinbånd ( uden lim )
3,5 mm
Satinbånd – 4 m

6 mm

9 mm

12 mm

18 mm

TZe-R231
TZe-R234
TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34
TZe-RL34
TZe-R334
TZe-RM34
TZe-R931

Satinbånd

Satinbånd

Satinbånd

24 mm

36 mm

TZe-R251
TZe-R254
TZe-RE54
TZe-RW54
TZe-RN54
TZe-RL54
TZe-R354
TZe-RM54
TZe-R951

Satinbånd

Satinbånd
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Forbrugsstoffer til QL-labelprintere
Find den rigtige DK-rulle til
din Brother QL-labelprinter
Udstansede DK-labels
Varenr.

Type

Størrelse

Farve

Materiale

DK-11209

Lille adresselabel ( 800 stk. )

29 × 62 mm

Hvid

Papir

DK-11201

Standard adresselabel ( 400 stk. )

29 × 90 mm

Hvid

Papir

DK-11208

Stor adresselabel ( 400 stk. )

38 × 90 mm

Hvid

Papir

DK-11202

Fragtlabel ( 300 stk. )

62 × 100 mm

Hvid

Papir

DK-11240*

Stregkodelabel ( 600 stk. )

102 × 50 mm

Hvid

Papir

DK-11221

Firkantet label ( 1000 stk. )

23 × 23 mm

Hvid

Papir

DK-11219

Rund label ( 1200 stk. )

12 mm

Hvid

Papir

DK-11218

Rund label ( 1000 stk. )

24 mm

Hvid

Papir

DK-11207

Cd-/dvd-label ( 100 stk. )

58 mm

Hvid

Film

DK-11203

Arkivmappelabel ( 300 stk. )

17 × 87 mm

Hvid

Papir

DK-11204

Multilabel ( 400 stk. )

17 × 54 mm

Hvid

Papir

DK-11247*

Stor fragtlabel ( 180 stk. )

103,6 x 164,3 mm

Hvid

Papir

DK-11234

Navnelabel til tekstil** ( 260 labels )

60 x 86 mm

Hvid

Papir

DK-labels i endeløs bane ( 30,48 m )
Varenr.

Type

Størrelse

Farve

Materiale

DK-22214

Endeløs bane

12 mm

Hvid

Papir

DK-22210

Endeløs bane

29 mm

Hvid

Papir

DK-22225

Endeløs bane

38 mm

Hvid

Papir

DK-22223

Endeløs bane

50 mm

Hvid

Papir

DK-22205

Endeløs bane

62 mm

Hvid

Papir

DK-44205

Endeløs bane

62 mm

Hvid

Papir, aftagelig

DK-44605

Endeløs bane

62 mm

Gul

Papir, aftagelig

DK-N55224

Endeløs bane

54 mm

Hvid

Papir, uden lim

DK-22246*

Endeløs bane

103,6 mm

Hvid

Papir

DK-labels i endeløs bane ( 15,24 m )
Varenr.

Type

Størrelse

Farve

Materiale

DK-22211

Endeløs bane

29 mm

Hvid

Film

DK-22212

Endeløs bane

62 mm

Hvid

Film

DK-22113

Endeløs bane

62 mm

Klar

Film

DK-22606

Endeløs bane

62 mm

Gul

Film

DK-22251***

Endeløs bane – sort/rød print

62 mm

Hvid

Papir

*Gælder til QL-1100/QL-1110NWB og QL-1050/QL-1060N ( kræver firmware opdatering ).
**Vær opmærksom på at DK-11234 er beregnet til kortvarigt brug som ID/navneskilt og ikke bør anvendes på beklædning såsom fløjl, læder, silke, ruskind, vinyl og andre sarte materialer.
***Til QL-800, QL-810W og QL-820NWB.
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Forbrugsstoffer til TD-labelprintere
Til TD-2000
Varenr.

Type

Størrelse

Antal

Ruller
pr. kasse

Passer til

BDL-7J000058-102

Kvitteringer i endeløs bane

58 mm x 101,6 m

Ikke relevant

8

TD-2020, TD-2120N, TD-2130N

BDE-1J026051-102

Udstansede labels

51 mm x 26 mm

1.900 labels

16

TD-2020, TD-2120N, TD-2130N

Varenr.

Type

Størrelse

Antal

Ruller
pr. kasse

Passer til

BDL-7J000102-058

Kvitteringer i endeløs bane

101,6 mm x 32,2 m

Ikke relevant

20

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDL-7J000076-066

Kvitteringer i endeløs bane

76 mm x 42 m

Ikke relevant

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDL-7J000058-102

Kvitteringer i endeløs bane

58 mm x 101,6 m

Ikke relevant

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDL-7J000058-040

Kvitteringer i endeløs bane

58 mm x 13,8 m

Ikke relevant

24

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J000102-102

Label i endeløs bane

102 mm x 58 m

Ikke relevant

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J050102-102

Udstansede labels

102 mm x 50 mm

1.050 labels

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J152102-058

Udstansede labels

102 mm x 152 mm

85 labels

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J152102-102

Udstansede labels

102 mm x 152 mm

350 labels

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J026076-102

Udstansede labels

76 mm x 26 mm

1.900 labels

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J044076-066

Udstansede labels

76 mm x 44 mm

400 labels

8

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J026051-102

Udstansede labels

51 mm x 26 mm

1.900 labels

16

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

BDE-1J026051-060

Udstansede labels

51 mm x 26 mm

500 labels

12

TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN,
TD-4550DNWB

Til TD-4D

Til TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR og TD-4750TNWBR
Leveres i pakker af 6 stk.

Varenr.

Type

Størrelse

Antal

Farve

BUS1J074102121

Uncoated udstansede labels

102 mm x 74 mm

1.100 labels

Hvid

BUS1J150102121

Uncoated udstansede labels

102 mm x 150 mm

550 labels

Hvid

BCS1J074102121

Coated udstansede labels

102 mm x 74 mm

1.100 labels

Hvid

BCS1J150102121

Coated udstansede labels

102 mm x 150 mm

550 labels

Hvid

Farvebånd (  ribbon  ) til TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Leveres i pakker af 12 stk.

Varenr.

Bredde

BWS-1D300-060

60 mm / 2,36”

BWS-1D300-080

80 mm / 3,15”

BWS-1D300-110

110 mm / 4,33”

BWP-1D300-060

60 mm / 2,36”

BWP-1D300-080

80 mm / 3,15”

BWP-1D300-110

110 mm / 4,33”

BSS-1D300-060

60 mm / 2,36”

BSS-1D300-080

80 mm / 3,15”

BSS-1D300-110

110 mm / 4,33”

BSP-1D300-060

60 mm / 2,36”

BSP-1D300-080

80 mm / 3,15”

BSP-1D300-110

110 mm / 4,33”

BRS-1D300-060

60 mm / 2,36”

BRS-1D300-080

80 mm / 3,15”

BRS-1D300-110

110 mm / 4,33”

BRP-1D300-060

60 mm / 2,36”

BRP-1D300-080

80 mm / 3,15”

BRP-1D300-110

110 mm / 4,33”

Type

Længde

Anbefalet til

Standard voks

300 m

Coated/uncoated papir og mærkater,
højglanspapir

Premium voks

300 m

Coated/uncoated papir og mærkater,
højglanspapir, lavpris og syntetiske materialer

Standard voks/resin

300 m

Coated/uncoated papir og mærkater,
højglanspapir, lavpris og syntetiske materialer

Premium voks/resin

300 m

Coated/uncoated og mærkater,
højglanspapir, syntetiske materialer

Standard resin

300 m

Coated papir og mærkater,
syntetiske materialer og struktur

Premium resin

300 m

Lavpris og syntetiske specialmaterialer
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Forbrugsstoffer til TJ-labelprintere
Til TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN og TJ-4522TN
Leveres i pakker af 4 stk.

Varenr.

Type

Størrelse

Antal

Farve

BCS-1J074102-203

Premium coated udstanset labelrulle

102 mm x 74 mm

2.900 labels

Hvid

BCS-1J150102-203

Premium coated udstanset labelrulle

102 mm x 150 mm

1.440 labels

Hvid

BUS-1J074102-203

Uncoated udstanset labelrulle

102 mm x 74 mm

2.940 labels

Hvid

BUS-1J150102-203

Uncoated udstanset labelrulle

102 mm x 150 mm

1.500 labels

Hvid

Farvebånd (  ribbon  ) til TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN og TJ-4522TN
Leveres i pakker af 8 stk.

Varenr.

Bredde

Type

Længde

BWS-1D450-110

110 mm

Standard voks

450 m

BWP-1D450-110

110 mm

Premium voks

450 m

BSS-1D450-110

110 mm

Standard voks/resin

450 m

BSP-1D450-110

110 mm

Premium voks/resin

450 m

BRS-1D450-110

110 mm

Standard resin

450 m

BRP-1D450-110

110 mm

Premium resin

450 m

Farvebånd (  ribbon  ) til TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN og TJ-4522TN
Leveres i pakker af 6 stk.

Varenr.

Bredde

Type

Længde

BWS-1D600-110

110 mm

Standard voks

600 m

BWP-1D600-110

110 mm

Premium voks

600 m

BSS-1D600-110

110 mm

Standard voks/resin

600 m

BSP-1D600-110

110 mm

Premium voks/resin

600 m

BRS-1D600-110

110 mm

Standard resin

600 m

BRP-1D600-110

110 mm

Premium resin

600 m

Forbrugsstoffer til RJ mobile kvitteringsog labelprintere
Varenr.

Type

Størrelse

Antal

Ruller
pr. kasse

Passer til

BDE-1J000057-030

Kvitteringer i endeløs bane

57 mm x 6,6 m

Ikke relevant

48

RJ-2035B, RJ-2055WB

BDE-1J000079-040

Kvitteringer i endeløs bane

79 mm x 14 m

Ikke relevant

24

RJ-3035B, RJ-3055WB

BDL-7J000058-040

Kvitteringer i endeløs bane

58 mm x 13,8 m

Ikke relevant

24

RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150,
RJ-3050, RJ-3150, RJ-4230B,
RJ-4250WB

BDL-7J000076-066

Kvitteringer i endeløs bane

76 mm x 42 m

Ikke relevant

8

RJ-3050, RJ-3150

BDL-7J000102-058

Kvitteringer i endeløs bane

101,6 mm x 32,2 m

Ikke relevant

20

RJ-4230B, RJ-4250WB

BDE-1J044076-040

Udstansede labels

76 mm x 44 mm

70 labels

24

RJ-3055WB

BDE-1J026051-060

Udstansede labels

51 mm x 26 mm

500 labels

12

RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150,
RJ-3050, RJ-3150

BDE-1J044076-066

Udstansede labels

76 mm x 44 mm

400 labels

8

RJ-3150

BDE-1J152102-058

Udstansede labels

102 mm x 152 mm

85 labels

20

RJ-4230B, RJ-4250WB
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Forbrugsstoffer og tilbehør
S/h-tonere, tromler og tilbehør
1.000*2

1.500*2

2.600*2

1.200*2

2.600*2

1.200*2

2.600*2

1.200*2

3.000*2

3.500*1

7.000*1

3.000*2

8.000*2

3.000*2

8.000*2

12.000*2

3.000*2

8.000*2

12.000*2

20.000*2

12.000*1

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

25.000

25.000

30.000

50.000*3

50.000

250

500

250

250

520

520

4 x 100

4 x 520

TN1050

TN2005

TN2010

TN2110

TN2120

TN2210

TN2220

TN2310

TN2320

TN2410

TN2420

TN3130

TN3170

TN3230

TN3280

TN3330

TN3380

TN3390

TN3430

TN3480

TN3512

TN3520

TN5500

DR1050

DR2005

DR2100

DR2200

DR2300

DR2400

DR3100

DR3200

DR3300

DR3400

DR5500

LT5300

LT5400*6

LT5500

LT5505

LT6500

TT4400

1.500*2

MX4000

1.000*2

Toner (TN) / Tromle (DR) / Papirskuffe (LT)
Skuffesystem (TT) / Mailbox (MX)

LT6505

Antal sider

HL-L6300DW

•

•

•

•

•

•

•

•

HL-L6300DWT

•

•

•

•

•

•

•

HL-L6400DW

•

•

•

•

•

•

•

•

HL-L6400DWT

•

•

•

•

•

•

•

•

S/h-laserprintere
HL-1110/1210W/1210WVB

•

HL-2035/2037

•
•

HL-2130/2132/2135W

•
•

HL-2140/2150N/2170W

•
•

•

•

HL-2240/2240D/2250DN/2270DW

•

HL-L2300D/L2340DW/L2360DN/L2365DW

•
•

•

HL-L2310D/2350DW/2370DN/2375DW

•
•

•

•

HL-L5000D/L5100DN(T)/L5200DW(T)

•

HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW

•

•

•

•

•

•

HL-5340D/5350DN(LT)/5370DW*

•

4

•

•

HL-5440D/5450DN(T)/5470DW

•

•

HL-6180DW(T)

•

•

•

HL-7050(N)

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Alt-i-én s/h-laserprintere
DCP-1510/1610W/1610WVB

•

•

DCP-L2500D/L2520DW/L2540DN/L2560DW

•

•

DCP-L2510D/2530DW/2550DN

•
•

•

•

DCP-L5500DN

•

•

DCP-L6600DW

•

•

DCP-7030/7040/7045N
DCP-7055(W)

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

DCP-7060D/7065DN/7070DW

•

•

•

DCP-8060/8065DN

•

•

•

DCP-8070D/8085DN*5

•

•

DCP-8110DN

•

•

DCP-8250DN

•

•

MFC-L2700DW/L2720DW/L2740DW

•

MFC-L2710DW/2730DW/2750DW

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

MFC-L5700DN

•

•

MFC-L6800DW

•

•

•

•

•

•

MFC-L6800DWT

•

•

•

•

•

•

MFC-L6900DW

•

•

•

•

•

•

•

MFC-L6900DWT

•

•

•

•

•

•

•

MFC-7320/7440N/7840W
MFC-7360N/7460DN/7860DW

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

MFC-8370DN/8880DN/8890DW*5

•

MFC-8460N/8860DN/8870DW

•

•

•

•

•

•

MFC-8510DN

•

•

MFC-8950DW(T)

•

•

•

•
•

•

•

•

Fax (laser)
FAX-2840

•

•



•

*1 Ved 5% dækning.
*2 Iht. ISO/IEC 19752.
*3 Ved 3 sider/job.
*4 P
 rinterne kan udvides med
op til to ekstra skuffer. Gælder
ikke HL-5350DNLT, da den allerede har to skuffer, derfor kun
mulighed for én ekstra.
*5 DCP-8070D/MFC-8370DN
kan ikke udvides med ekstra
skuffe.
*6 Gælder hverken HL-5450DNT/
6180DWT eller MFC-8950DWT.

57

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

ADS-2200/2700W

ADS-2400N/2800W/
3000N/3600W
ADS-2100/2100e/
2600W/2600We

ADS-1200/1700W

ADS-1100W/1600W

Scannere

pc72RF

•

pc75

Refill 2 × 140 sider

•

PABT002

Kassette + 140 sider

•

PABT003

Li-ion genopladeligt batteri

RJ-3150

PAAD600AEU

Li-ion genopladeligt batteri

RJ-4030/4040

PACD600CG

AC-adapter

•

PACD600WR

12 V biladapter (til cigarettænderen)

•

PARH600

12 V biladapter (permanent tilsluttet)

•

PARB001

Papirrulleholder

•

PARC001

Beskyttende gummilåg til printer

•

PACC500

Boks for printere med papirruller

•

PACM500

Opbevaringsetui til printer

•

PAR411

Monteringssæt til bilen

•

PAC411

A4-papirrulle, 6 ruller

•

PACR001

A4-papirark, 100 ark

RJ-3050

PACR002A

Monteringssæt til bil

RJ-3035B/3055WB

PABC001

Ladestander

•

PABC002

Oplader til 1 batteri

RJ-2035/2055WB

PABC003

Oplader til 1 batteri

•

PABT001B

Batterioplader til et batteri

•

PABT001A

Li-ion genopladeligt batteri (RJ-3050)

•

PABT006

Li-ion genopladeligt batteri (RJ-3150)

•

PACM4000

Li-ion genopladeligt batteri (RJ-4230B)

•

PAMCR4000

Monteringssæt til bil

•

PASS4000

Magnetisk kortlæser

•

PAWC4000

Skulderstrop

•

PA4BC4000EU

Vejrbestandigt hylster

•

PABT4000LI

Oplader til 4 batterier

•

RDR03E5

Li-ion genopladeligt batteri

•

RDQ04E1

2” (58 mm x 12 m) endeløs bane

•

RDP08E5

2” (50,8 x 25,6 mm) udstandset label

•

RDP09E1

3” (76 mm × 35 m) endeløs bane

•

RDM01E5

3” × 1,75” (76 × 44 mm) udstanset label

RJ-2030/2050

RDM03E1

4” (101,6 mm × 27 m) endeløs bane

RJ-2140/2150

CSA3001

4”×6” (101,6 × 152,4 mm) udstanset label

•

CSA3301

Indføringsark 5 stk.

•

CSCA001

Indføringsark i (plastlomme) 2 stk.

•

CSRE001

Indføringsark til plastikkort

•

PRKA0001

Indføringsark til kvittering 5 stk.

•

PRKA2001

Dokumentfremføringskit

•

PRKA3001

Dokumentfremføringskit

•

CNRA2001

Dokumentfremføringskit

•

SPA0001

Rensevæske til ruller

•

SP2001C

Separationsplade

•

SPC0001

Separationsrulle

•

PUR2001C

Separationsplade

•

PURA0001

Opsamlingsrulle

•

PURC0001

Fremføringsrulle

FAX-T104/T106
PocketJet
(Mobile printere)
PJ-722/723/762/
763/763MFi/773
RuggedJet

PALPR001

Fremføringsrulle

Termo-fax

PABEK001WR

Linerless valse

Faxfarvebånd
PocketJet
RuggedJet
Scanner

12 volts fastmonteret strømforsyning

Tilbehør

Fax

PocketJet, RuggedJet samt scanner tilbehør & forbrugsstoffer

12 volts strømforsyning via cigarettænder PABEK001CG

RJ-4230B/4250WB

PABT008

•

PABT009

Li-ion genopladeligt batteri (standard)

•

PABT010

Li-ion genopladeligt batteri (standard)

•

PACD001CG

Li-ion genopladeligt batteri

•

PACC002

Biladapter

•

PACC003

Beskyttelsestaske med skulderrem

•

PABC005EU

Beskyttelsestaske med skulderrem

•

PA4BC001

Batterioplader (plads til 1 batteri)

•

PA4BC002

Batterioplader (plads til 4 batterier)

•

PACR003EU

Batterioplader (plads til 4 batterier)

•

PACR004EU

Ladestation (plads til en enhed)

•

PA4CR001EU

Ladestation (plads til en enhed)

•

PA4CR002EU

Ladestation (plads til 4 enheder)

•

PALPR002

Ladestation (plads til 4 enheder)

•

PALPR003

Linerless valse

•

PASS001

Linerless valse

•

PARS001

Skulderrem

•

PARS002

Afstandsstykke til rulle

•

PARH002

Afstandsstykke til rulle

•

Forbrugsstoffer
og tilbehør

Rulleholder
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•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

MFC-9970CDW

MFC-L9570CDWT

MFC-L9570CDW

MFC-9460CDN/9465CDN

MFC-L9550CDWT

MFC-9330CDW

MFC-9440CN/9450CDN/9840CDW

MFC-L8900CDW

MFC-9120CN/9320CW

MFC-L8690CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L3750CDW

MFC-L8650CDW

DCP-9055CDN

DCP-9270CDN

DCP-9040CN/9042CDN/9045CDN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
DCP-9010CN

DCP-9020CDW

DCP-L8410CDW

DCP-L8450CDW

DCP-L3550CDW

DCP-L8400CDN

Alt-i-én farvelaser-/LED-printere

HL-L9310CDW

HL-L9310CDWT

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HL-L8360CDW

HL-L9200CDWT/L9300CDWTT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

TN130BK

•

TN130C/M/Y

2.500*1

•

TN135BK

1.500*1

•

TN135C/M/Y

5.000*1

•

DR130CL

4.000*1

•

BU100CL

Op til 17.000

•

WT100CL

Op til 50.000

•

LT100CL*3

20.000*1

•

TN230BK

500

•

TN230C/M/Y

2.200*2

•

DR230CL

1.400*2

•

BU200CL

Op til 15.000

•

WT200CL

Op til 50.000

•

TN241BK

50.000

•

TN241C/M/Y

2.500*2

HL-3040CN/3070CW

TN245C/M/Y

1.400*2

Farvelaser-/LED-printere

DR241CL

2.200*2

Toner (TN) / Tromle (DR) /
Bælteenhed (BU) / Spildtonerbeholder (WT) /
Papirskuffe (LT) / Skuffesystem (TT) /
Tilslutningsmodul (TC) / Holder til kortlæser (CH)

Op til 15.000

•

Op til 50.000 BU220CL

HL-L8350CDW

WT220CL

•

TN320BK

50.000

•

TN320C/M/Y

2.500*2

•

TN325BK

1.500*2

•

TN325C/M/Y

4.000*2

•

TN328BK/C/M/Y

3.500*2

•

DR320CL

6.000*2

•

BU300CL

Op til 25.000

•

WT300CL

Op til 50.000

•

LT300CL*4

Op til 50.000

HL-L8250CDN

TN321BK

500

HL-L8260CDW

TN321C/M/Y

2.500*2

•

TN326BK

1.500*2

•

TN326C/M/Y

4.000*2

•

TN329BK/C/M/Y

3.500*2

•

TN900BK/C/M/Y

6.000*2

•

DR321CL

6.000*2

•

BU320CL

Op til 25.000

•

WT320CL

Op til 50.000

•

LT320CL

Op til 50.000

•

TN421BK

500

•

TN421C/M/Y

3.000*2

•

TN423BK

1.800*2

•

TN423C/M/Y

6.500*2

•

TN426BK

4.000*2

•

TN426C/M/Y

9.000*2

•

TN910BK/C/M/Y

6.500*2

•

DR421CL

9.000*2

•

BU330CL

Op til 30.000

HL-4140CN/4150CDN

LT330CL

Op til 50.000

HL-4570CDW/4570CDWT

LT340CL

250

•

TT4000

500

•

TC4000

4 x 520

•

CH1000

-

•

DR243CL

-

•

BU223CL

18.000

•

WT223CL

50.000

HL-4040CN/4050CDN/4070CDW

TN247C/M/Y

50.000

•

TN247BK

2.300*2

HL-L3210CW/L3270CDW

TN243BK/C/M/Y

3.000*2

HL-3140CW/3170CDW

1.000*2

Antal sider

Farvetonere, tromler og tilbehør

Forbrugsstoffer og tilbehør

*1 Ved 5% dækning.
*2 Iht. ISO/IEC 19798.
*3 Gælder ikke HL-4040CN
og DCP-9040CN/9042CDN,
*4 Det er kun muligt at sætte én 		
ekstra skuffe under HL-4570CDWT.
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DCP-130C/330C/350C/540CN/560CN/750CW/770CW

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

FAX-1360C (kun i sort blæk)

Fax (blæk)
•

•

•

•

•

•

MFC-5890CN/5895CW/6490CW/6890CDW

•

•

•

•

MFC-260C
MFC-250C/290C/295CN
MFC-490CW/J615W/790CW/990CW

MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW

MFC-J5945DW/J6945DW/J6947DW

•

•

MFC-J5320DW/J5620DW/J5720DW
MFC-J5330DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW
MFC-J5910DW/J6510DW/J6710DW/J6910DW

•
•

•

•

MFC-J4620DW

MFC-J4510DW/J4710DW

MFC-J1300DW

MFC-J491DW/J497DW

MFC-J480DW/J680DW

MFC-J470DW/J650DW

MFC-J430W/J625DW

MFC-J410DW

HL-J6000DW/J6100DW

DCP-6690CW

DCP-J4120DW

DCP-J4110DW

DCP-J1100DW

DCP-385C/585CW

DCP-145C/165C/195C/375CW

DCP-135C/150C
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DCP-J772DW/J774DW

DCP-J785DW

•

DCP-J572DW

•

•

•

•

LC22UBK
•

LC22UC

2.400*2
•

LC22UM

1.200*2
•

LC22UY

1.200*2
•

•

•

•

•

•

•

•

•

LC121BK/C/M/Y

1.200*2
•

LC123BK/C/M/Y

300*2
•

LC125XLC/M/Y

600*2
•

LC127XLBK

1.200*2
•

LC129XLBK

1.200*2
•

LC221BK/C/M/Y

2.400*2
•

LC223BK/C/M/Y

260*2
•

LC225XLC/M/Y

550*2
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

LC227XLBK

1.200*2
•

LC229XLBK

1.200*2
•

LC970BK

2.400*2

•

LC970C/M/Y

350*1

•

LC980BK

300*1
•

LC980C/M/Y

300*2
•

LC985BK

260*2
•

LC985C/M/Y

300*2
•

LC1000BK

260*2

•

LC1000C/M/Y

500*1

•

LC1100BK

400*1
•

LC1100C/M/Y

450*2

•

LC1100HYBK

325*2

•

LC1100HYC/M/Y

900*2

•

LC1220BK/C/M/Y

750*2

•

LC1240BK/C/M/Y

300*2

•

LC1280XLBK

600*2

•

LC1280XLC/M/Y

2.400*2

•

LC3211BK/C/M/Y

1.200*2

•

LC3213BK/C/M/Y

200*2
•

LC3217BK/C/M/Y

400*2

•

LC3219XLBK

550*2

•

LC3219XLC/M/Y

3.000*2

DCP-J715W

LC3233C/M/Y

1.500*2

•

LC3233BK

1.500*2

•

LC3235XLC/M/Y

3.000*2

DCP-J562DW

LC3235XLBK

5.000*2

•

LC3237C/M/Y

6.000*2

•

LC3237BK

1.500*2

DCP-J525W/J725DW/925DW

LC3239XLC/M/Y

3.000*2
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LC3239XLBK

5.000*2
•

BP60MA

6.000*2
•

BP60MA3

25 stk. A4, mat, 145g
•

BP60PA

25 stk. A3, mat, 145g

•

BP60PA3

250 stk. A4, norm, 72,5g

•

BP61GLP

250 stk. A3, norm, 72,5g

•

BP71GA3

20 stk. 10×15, glossy 190g

•

BP71GA4

20 stk. A3, glossy 260g

•

BP71GP20

20 stk. A4, glossy 260g

DCP-J125/J140W/J315W/J515W

BP71GP50

20 stk. 10×15, glossy 260g

DCP-J132W/J152W/J552DW/J752DW

Inkjet papir
50 stk. 10×15, glossy 260g

Alt-i-èn-farveinkjet

Blækpatroner(LC)/Inkjetpapir (BP)

Antal sider

Blækpatroner

Forbrugsstoffer og tilbehør

*1 Ved 5% dækning.
*2 Iht. ISO/IEC 24711.
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Brother Earth
– sammen kan vi skabe
et bedre miljø
Velkommen til Brother Earth
I Brother har vi altid taget vores ansvar alvorligt og handlet respektfuldt
for at påvirke samfundet på en positiv måde. Nu arbejder vi hårdere end
nogensinde før for at reducere vores miljøpåvirkning. Vi bruger bæredygtige
materialer og reducerer mængden af affald, mens vi fortsætter med at tilbyde
vores kunder innovative produkter med lave driftsomkostninger, uden at gå
på kompromis med kvaliteten.
Brother Earth fungerer som et supplement til vores “At your side” – filosofi
ved at give vores kunder den information, de behøver for at kunne vælge
et mærke med ægte engagement, når det gælder sociale og miljømæssige
hensyn.

Miljømærker

LA

NOR
DI

C

N
SWA ECO
BEL
3015 0025

Svanen
Svanen er et nordisk miljømærke.
Med svanemærkede kontormaskiner er du ikke alene garanteret,
at der er taget højde for miljøet
gennem hele produktets livscyklus,
men også at kvaliteten er i orden.

Cool Earth
Som en del af vores fortsatte
engagement for miljøet er vi gået
sammen med den banebrydende
verdensorganisation Cool Earth.
Sammen arbejder vi for at beskytte
en del af regnskoven i Amazonas
i Peru. Vi forebygger skovrydning,
reducerer CO²-udslip og beskytter
plante- og dyrelivet.

Der Blaue Engel
Mærkets kriterier omfatter både
miljø- og forbrugerbeskyttelse.
Der lægges vægt på helhedsbetragtninger, der også omfatter
krav til arbejds- og sundhedsbeskyttelse samt brugervenlighed.

Læs mere om Brother Earth, Cool Earth,
returnering af forbrugsstoffer, og se en oversigt
over vores miljømærkede maskiner på
www.brother.dk/miljoe

Returnering af brugte
forbrugsstoffer
Gør en indsats for miljøet med
Brothers retur- og genbrugsprogram. Som en del af Brothers
miljøpolitik kan du omkostningsfrit
sende os brugte tonere, tromler
og blækpatroner til genbrug.
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NOR
DI

BEL

Vores målsætning hos Brother er altid at være
“At Your Side” og give den bedste kundesupport.

N
SWA ECO
LA

Garantibestemmelser

C

3015 0025

Dette underbygger vi ved at tilbyde gratis udvidet garanti på
udvalgte maskiner.
Standardgaranti
Alle maskiner leveres med 2 års reklamationsret som standard.
Vi tilbyder desuden gratis telefonsupport i hele maskinens levetid.

A R A NT

I

G

Gratis udvidede garantier
De udvidede garantier, vi tilbyder, er opdelt i tre grupper*:

Få 3 års garanti
med on-site
SWAP-service

Hvorfor det nordiske
Svanemærke?
Vi ved, at det ofte kan være vanskeligt at afgøre, hvilket produkt der
er bedst for miljøet. Ved at købe
svanemærkede produkter vælger
du de mest miljøvenlige produkter
på markedet. Brother tilbyder et
stort udvalg af svanemærkede
printere og alt-i-én-printere.

A R A NT

I

G

3-års garanti med standard SWAP-service
i alle 3 år ( ombytning på stedet ).

Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

A R A NT

I

G

3-års garanti med standard SWAP-service
det første år ( ombytning på stedet ), 2. og 3. år
skal maskinen indsendes til vores værksted
i Ishøj.

Få 3 års garanti

3-års garanti med indsendingsservice alle 3 år.

*Bemærk! Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at maskinen bliver registreret under produktregistrering
på vores hjemmeside senest 60 dage fra købsdato, og at der udelukkende er brugt originale forbrugsstoffer.
Se www.brother.dk for yderligere information om vores generelle garantibestemmelser.
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Forhandler:

brother.dk

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31
brother.dk · info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.
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