VELKOMMEN TIL PRINT 3.0
LCD

Velkommen til den nye farveinkjet-serie.
Kom i forbindelse med din digitale verden.
Læs mere på brother.dk

Vores engagement

*

315-025

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden. Det er en frivillig ordning, som
kontrolleres af regeringen. Beslutningen om at indføre Svanemærket blev truffet af Nordisk
Ministerråd i september 1989. I dag er der en bred vifte af svanemærkede produkter og
tjenester. Alt i alt er der omkring 65 forskellige grupper af produkter, fra vaskemidler til
møbler og hoteller. Dette gør Svanen til et af de førende miljømærker i verden.

Når du køber en af de nye printere fra Brother, foretager du samtidig et godt valg af
miljøvenligt udstyr. Produkter med Der Blaue Engel-mærket er godkendt efter strenge
nationale og internationale standarder, som blev fastlagt i Tyskland for over 30 år
siden. Da det er blandt verdens førende miljøstandard, er testkriteriet for at opnå Der
Blaue Engel-godkendelse strengt, og det er præcis, hvad vi stræber efter for alle vores
produkter.

ENERGY STAR er en international frivillig energimærke-ordning, startet af USA’s
miljøstyrelse (EPA) i 1992. Gennem en aftale med USA’s regering har EU deltaget i Energy
Star-ordningen for kontorudstyr siden 2001. Formålet med mærkningen er at bidrage til
en mere miljøvenlig udvikling ved at fremme produktion og markedsføring af kontorudstyr
med lavt energiforbrug.

Brother har indgået et samarbejde med Cool Earth, og vi er med til at beskytte dele af
Ashaninka-området i den peruvianske Amazon-regnskov.
Vores sponsorat er allerede med til at beskytte mere end en million træer og bevare
habitatet for truede dyrearter.

Brother Earth beskriver vores positive holdning og engagement i vores samfund og
vores planet. Vores mål er at spille en rolle i arbejdet med at opbygge et samfund, hvor
bæredygtig udvikling kan opnås.
Hos Brother tager vi ansvar, handler ansvarligt og forsøger at gøre en positiv forskel i
alt vi foretager os – fra produktdesign og udvikling til miljøsamarbejde og miljømæssige
kampagner.

Læs mere om Brother og miljø på brother.dk/miljo
*Gælder ikke DCP-J132W og DCP-J152W

Nogle gange træder den nyeste teknologi et skridt tilbage.
Med al den nyeste teknologi til at konvertere dine digitale filer
til udskrevne dokumenter kan den nye Brother inkjetserie også
konvertere et udskrevet dokument tilbage til en redigérbar fil. Et
spring fremad ved at gå et skridt tilbage.
Velkommen til PRINT 3.0

Topmodellen – MFC-J650DW
MFC-J650DW tilbyder print, kopi, fax og scan i én stilfuld maskine med indbygget dobbeltsidet print og
en masse andre brugervenlige funktioner:

Brother Apps
& Solutions

Direkte print
Print direkte fra USB-nøgle,
digitalkamera eller mediakort,
uden du behøver at tænde
for din pc.

De smarte scanne- og
kopifunktioner giver dig
mulighed for at arbejde
mere effektivt, og med
Office-dokument-funktionen
kan du scanne og redigere
papirudgaver af dine
dokumenter.

Trådløs
Tilslut og del med andre
brugere i jeres eksisterende
trådløse netværk.

Cloud

ADF

Print fra og scan til en række
cloud-baserede tjenester så
som Box, Skydrive, Google
Drive™, Evernote™, Dropbox,
Facebook™, Flickr® eller
Picasa™ direkte fra din
cloud-tilsluttede printer.

Scan og kopiér
flersidede dokumenter
med den automatiske
dokumentføder.

Hastighed
Opnå høj printhastighed
på op til 12 ipm i s/h
eller 10 ipm i farve*
(sammenlignelig med
laser).

Mobil
Anvend iPrint&Scan-app’en,
Apple AirPrint eller Google
Cloud Print™ til at printe og
scanne direkte fra din iPhone,
iPad, Android™-enhed eller
Windows® Phone.

Nogle af de viste funktioner findes ikke på alle modeller. Se specifikationsskemaet for flere oplysninger.
* ISO/IEC 24734
** Indhold i overensstemmelse med ISO/IEC24711

Spar
Skær ned på printomkostningerne med store
blækpatroner til 600 s/hsider og 600 farvesider**.

Vælg den model, der passer til dit behov

DCP-J132W

DCP-J152W

Alt-i-én farveinkjet med trådløst netkort

Alt-i-én farveinkjet med trådløst netkort

• 11 ipm s/h og 6 ipm farve (sammenlignelig med laser)*

• 11 ipm s/h og 6 ipm farve (sammenlignelig med laser)*

• 1-linjes LCD-display

• 4,5 cm LCD-farvedisplay

• USB / trådløst netkort

• USB / trådløst netkort

• AirPrint & iPrint&Scan

• AirPrint & iPrint&Scan

• Google Cloud Print™

• Google Cloud Print™
• Web Connect (kun scan)
• Brother Apps & Solutions

DCP-J552DW

DCP-J752DW

Alt-i-én farveinkjet med duplex
og trådløst netkort

Alt-i-én farveinkjet med duplex og trådløst
netkort samt automatisk dokumentføder

• 12 ipm s/h og 10 ipm farve (sammenlignelig med laser)*

• 12 ipm s/h og 10 ipm farve (sammenlignelig med laser)*

• Duplex (dobbeltsidet print)

• Duplex (dobbeltsidet print)

• 6,8 cm touchscreen og berøringsfølsomme taster

• 6,8 cm touchscreen og berøringsfølsomme taster

• Bakke til fotopapir

• Automatisk dokumentføder (ADF)

• USB / trådløst netkort

• Bakke til fotopapir

• Direkte print fra mediakort

• USB / trådløst netkort

• AirPrint & iPrint&Scan
• Google Cloud Print™

• Direkte print fra mediakort, USB-nøgle
eller PictBridge-klart kamera

• Web Connect

• AirPrint & iPrint&Scan

• Brother Apps & Solutions

• Google Cloud Print™
• Web Connect
• Brother Apps & Solutions

* ISO/IEC 24734

Mobile løsninger

Brothers nye smarte inkjetserie er kompatibel
med flere mobile løsninger samt giver dig hurtige
og effektive måder at fjernstyre print, scan og
uploade dokumenter via internettet.

Med AirPrint kan du printe trådløst
direkte fra din iPhone, iPod touch
eller iPad uden at skulle installere
en printerdriver. Tilslut Appleenheden til printeren og udskriv f.eks.
hjemmesider, billetter, boardingkort,
e-mails og en masse andet, du har
behov for at printe her og nu.

MFC-J470DW
Alt-i-én farveinkjet med fax, duplex og trådløst
netkort samt automatisk dokumentføder
• 12 ipm s/h og 10 ipm farve (sammenlignelig med laser)*
• Duplex (dobbeltsidet print)
• 4,5 cm LCD-farvedisplay
• Automatisk dokumentføder (ADF)

Brother iPrint&Scan er en gratis app,
som du kan printe hjemmesider, fotos
(JPEG-filer) og pdf-filer fra og scanne
til din Apple iPhone, iPad, iPod touch,
Android eller Windows Phone via det
trådløse netværk.

• USB / trådløst netkort
• AirPrint & iPrint&Scan
• Google Cloud Print™
• Web Connect (kun scan)
• Brother Apps & Solutions

iPrint&Scan

MFC-J650DW
Alt-i-én farveinkjet med fax, duplex og trådløst
netkort samt automatisk dokumentføder

Den er praktisk og nem at anvende
– bare download app’en, og den vil
automatisk søge efter understøttede
printere i det lokale trådløse netværk.

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

Tilslut printeren direkte til dine onlinekonti, uden du behøver at tænde for
pc’en. Du skal bare logge ind via
displayet for at printe fra eller scanne
til dine Google Drive™, Evernote™,
Facebook™, Flickr®, Dropbox- eller
Picasa™-konti.

• 12 ipm s/h og 10 ipm farve (sammenlignelig med laser)*
• Duplex (dobbeltsidet print)
• 6,8 cm touchscreen og berøringsfølsomme taster
• Automatisk dokumentføder (ADF)
• Bakke til fotopapir
• USB / trådløst netkort
• Direkte print fra mediakort, USB-nøgle
eller PictBridge-klart kamera
• AirPrint & iPrint&Scan
• Google Cloud Print™
• Web Connect
• Brother Apps & Solutions

* ISO/IEC 24734

Forbrugsstoffer

Optimerede for bedre printresultater
Innobella™ blæk og fotopapir er
særligt udviklet til brug sammen
med din Brother inkjet alt-i-én-printer.

Skarpere billeder
Innobella™ glossy-papir har en specialbelægning, og når det
anvendes sammen med Innobella™ blæk og Brother inkjet
alt-i-én farveprintere, sprøjtes der mindre blæk ud på papiret.
Resultatet er, at Innobella™ leverer skarpe, veldefinerede
billeder print efter print.

Flottere farver
Innobella™ blæk og papir udvider farvegengivelsesområdet
og forbedrer farverne rød, magenta og grøn.
Resultatet er virkelighedstro farver.

Minder, der ikke falmer
Innobella™ blæk og papir er modstandsdygtigt over for lys
og ozon og er således farveægte.
Resultatet er kvalitetsudskrifter, der holder, og minder, der
varer ved.

Blækpatroner
LC-121 C/M/Y/BK

300 sider¹
300 sider¹
LC-123 C/M/Y/BK

600 sider¹
600 sider¹
Passer til:
DCP-J132W / DCP-J152W / DCP-J552DW / DCP-J752DW
MFC-J470DW / MFC-J650DW

¹ Indhold i overensstemmelse med 24711.

TM

Tekniske specifikationer
DCP-J132W

DCP-J152W

DCP-J552DW

DCP-J752DW

MFC-J470DW

MFC-J650DW

Print, scan, kopi

<--

<--

<--

Print, scan, fax, kopi

<--

11 / 6 ipm*

<--

12 / 10 ipm*

<--

12 / 10 ipm*

<--

45 sek.

<--

15 sek.

<--

15 sek.

<--

Op til 1200 × 6000 dpi

<--

<--

<--

Op til 1200 × 6000 dpi

<--

Manuel

<--

Automatisk

<--

Automatisk

<--

3,37 / 4,27 sek.

<--

<--

<--

3,37 / 4,27 sek.

<--

Op til 1200 × 2400 dpi

<--

<--

<--

Op til 1200 × 2400 dpi

<--

Op til 4,4 / 2,7 ipm**

<--

Op til 5,6 / 5,6 ipm**

Op til 6 / 6 ipm***

Op til 5 / 5ipm***

Op til 6 / 6 ipm***

Ja

<--

<--

<--

Ja

<--

Modem

-

-

-

-

14,4 kbps

<--

Hurtigopkald

-

-

-

-

40 modtagere

100 modtagere

Gruppeopkald

-

-

-

-

Op til 6 grupper

<--

Hukommelsestransmission

-

-

-

-

Op til 170 sider

Op til 200 sider

Modtagehukommelse

-

-

-

-

Op til 170 sider

Op til 200 sider

Nej

<--

<--

20 ark

20 ark

<--

100 ark

<--

<--

<--

100 ark

<--

Nej

<--

20 ark

<--

Nej

20 ark

Ja

<--

<--

<--

Ja

<--

1-linjes LCD

4,5 cm farve LCD

6,8 cm touchscreen

<--

4,5 cm farve LCD

6,8 cm touchscreen

Photo Capture Centre

Nej

<--

Mediakort

Mediakort, USB-nøgle
og PictBridge

Nej

Mediakort, USB-nøgle
og PictBridge

iPrint&Scan,
Apple AirPrint og
Google Cloud Print™

Ja

<--

<--

<--

Ja

<--

Specifikationer
Funktioner
Print
Printhastighed
s/h / farve
Fotoprinthastighed
10 × 15 cm
Opløsning
Dobbeltsidet print
Scan
Scannehastighed A4
s/h / farve 100 dpi
Opløsning
Kopi
Kopihastighed
s/h / farve
Reducér 2 eller 4 sider
til et enkelt ark
Fax

Papirhåndtering
Automatisk dokumentføder (ADF)
Papirskuffe
Fotopapirbakke
Andre funktioner
Wi-Fi b/g/n
Display

* ISO/IEC 24734
** sESAT (baseret på ISO/IEC 29183)
*** ESAT (baseret på ISO/IEC 24735)

iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31 Fax. +45 43 31 31 43
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 10-2013

