S/H-LASERPRINTERE
DESIGNET TIL DET
STORE PRINTBEHOV

Muligheder, du ikke forventer

Brother

Fleksibel hardware og
let tilpasselig software
Brothers professionelle serie af s/h-laserprintere er
udviklet til at give dig endnu flere muligheder.

Serien tilbyder alt det, du forventer af en
professionel printer. Heriblandt udskrifter i
høj kvalitet, print- og scannehastigheder på
op til 50 sider pr. minut, stor driftssikkerhed
og lave driftsomkostninger.

en hvilken som helst arbejdsgruppe og
integreres med enhver form for netværk via
open interface softwaren.
Med printere der på den måde kan
tilpasses virksomhedens behov, er mulighederne uendelige.

Serien tilbyder også noget helt uventet for
sin klasse: den passer ind stort set alle
steder, og så er den hurtig.
Serien er designet, så den kan tilpasses
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Lave driftsomkostninger

At your side

Vi har ikke kun udstyret 6000-serien med
funktioner, der imponerer. Vi har også
sørget for, at de samlede driftsomkostninger
giver endnu større fordele i forhold til
konkurrenterne.

Uanset om det drejer sig om vores innovative
printerdesign eller vores højt kvalificerede
tekniske support og eftersalgsservice, er vi
altid ved din side.
Du får 3-års garanti med on-site SWAPservice i alle 3 år, og hvis noget skulle gå galt,
så er vores support klar til at hjælpe dig, så du
hurtigt kan komme videre med dit arbejde1*.

Brothers ekstra store tonere kan udskrive
op til 20.000 sider, før de skal udskiftes, så
driftsomkostningerne holdes nede.
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Bygget til at håndtere
ethvert behov
Der er mange fordele ved Brothers s/h 6000-serie.
•	Brugervenlig 23,3 cm touchscreen for
nemmere betjening

• Avancerede papir-output funktioner
inkl. 250 arks standard output-bakke,
output sensor og mulighed for mailbox
(ekstra tilbehør)

• Indbygget Gigabit netkort for en hurtig
forbindelse

• Avanceret scanner med 80-arks
automatisk dokumentføder (ADF),
der let kan håndtere op til 50 sider i
minuttet (enkeltsidet) og op til 100 ipm
(billeder i minuttet) dobbeltsidet (duplex)

• Mindre ventetid med høj printhastighed
på op til 50 sider pr. minut
• Imponerende printvolumen på op til
10.000 sider om måneden, så den kan
holde trit med selv den mest travle afdeling

• Stor hukommelse på op til 1 GB til
håndtering af mange dokumenter fra
forskellige brugere, så man minimerer
forstyrrelser i arbejdsgangen

• Alsidig papir-input som lever op til selv de
største krav. Leveres som standard med
520-arks papirskuffe og input-sensor.
Kapaciteten kan udvides efter behov
med op til 2 x 520-arks papirskuffer,
3 x 250-arks papirskuffer eller skuffesystem med 4 x 520-arks papirskuffer
(Ekstra tilbehør)

• Medfølgende tonere indeholder op til
12.000 sider. Efterfølgende mulighed for
ekstra store tonere op til 20.000 sider2*

• Mailbox fås også som ekstra tilbehør.
Installer den og få fire ekstra papiroutputbakker for hurtig og nem
papirsortering
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Brother 6000-serien
MFC-L6900DW(T)

HL-L6400DW(T)

Med print- og scannehastigheder på op til
50 sider pr. minut, kopi- og faxfunktion og
mulighed for ekstra papirskuffe er
MFC-L6900DW et vigtigt medlem af det
travle kontor.

Høj printhastighed på op til 50 sider pr. minut gør
denne model til en habil performer, som også kan
håndtere ekstra papirskuffer og en mailbox med
4 fag, hvis behovet opstår.
•
•
•
•
•
•
•
•

Print
Printer op til 50 sider pr. minut
520-arks papir-input
250-arks papir-output
4,5 cm touchscreen
NFC (til mobilt print & kortgodkendelse)
USB, trådløst netværk & Gigabit kablet netkort
Toner op til 20.000 sider
(Toner til 12.000 sider medfølger)*
• 3 x 250-arks ekstra papirskuffer (ekstra tilbehør)
/ 2 x 520-arks ekstra papirskuffer (ekstra
tilbehør) / skuffesystem (ekstra tilbehør)
• Mailbox med 4 fag (ekstra tilbehør)

• Print, scan, kopi, fax
• Printer op til 50 sider pr. minut
• Scanner op til 50 sider pr. minut
(i duplex 100 sider/50 ark pr. minut)
• 520-arks papir-input
• 250-arks papir-output
• 80-arks automatisk dokumentføder (ADF)
• 12,3 cm touchscreen
• NFC (til mobilt print & kortgodkendelse)
• USB, trådløst netværk & Gigabit kablet
netkort
• Toner op til 20.000 sider
(Toner til 12.000 sider medfølger)*
• 2 x ekstra papirskuffer / skuffesystem
(ekstra tilbehør)

MFC-L6400DWT – ekstra skuffe medfølger

MFC-L6900DWT – ekstra skuffe medfølger

*ISO / IEC 19752
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Muligt tilbehør til 6000-serien
		
LT-5505

LT-6505

•
•

•
•

•

250-arks ekstra papirskuffe
Op til 3 x 250-arks ekstra
papirskuffer til printere
Op til 2 x 250-arks ekstra
papirskuffer til DCP/MFC

520-arks ekstra papirskuffe
Op til 2 x 520-arks ekstra
papirskuffer

TT-4000

MX-4000

•

•
•

Op til 4 x 520-arks skuffesystem
med stabiliseringsenhed

Mailbox med 4 fag
100 ark x 4 fag,
alternativt400 ark x 2 fag

3.000*2

8.000*2

12.000*2

20.000*2

30.000

250 ark

520 ark

4 x 100 ark

4 x 520 ark

TN3430

TN3480

TN3512

TN3520

DR3400

LT5505

LT6505

MX4000

TT4400

Forbrugsstoffer og tilbehør

HL-6400DW

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HL-6400DWT (kun én ekstra skuffe)

•

•

•

•

•

•

•

•

MFC-L6900DW

•

•

•

•

•

•

•

MFC-L6900DWT (kun én ekstra skuffe)

•

•

•

•

•

•

•

Antal sider

Toner (TN) / Tromle (DR) / Papirskuffe (LT)
Skuffesystem (TT) / Mailbox (MX)
Sort/hvid-laserprintere

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én
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Tekniske specifikationer
Specifikationer
Funktioner

HL-L6400DW

HL-L6400DWT

MFC-L6900DW

MFC-L6900DWT

Print

<--

Print, scan og kopi

<--

Op til 50 sider/min.

<--

<--

<--

Op til 20 ipm

<--

<--

<--

Print
Standard printhastighed
Dobbeltsidet printhastighed
Opløsning

Op til 1.200 x 1.200 dpi

<--

<--

<--

Opvarmningstid (fra dvale)

Under 12 sek.

<--

<--

<--

Første side print (fra klar)

Under 7,5 sek.

<--

<--

<--

Op til 1.200 x 1.200 dpi (optisk)

<--

<--

<--

Scan
Opløsning
Kopi
Standard kopihastighed

Op til 50 sider/min.

<--

<--

<--

Op til 1.200 x 600 dpi

<--

<--

<--

33.600 bps

<--

<--

<--

Op til 500 sider

<--

<--

<--

Standard papirskuffe

Op til 520 ark

2 x 520 ark

Op til 520 ark

2 x 520 ark

Fleksibel bakke

Op til 50 ark

<--

<--

<--

–

<--

<--

<--

Lokalt interface

Hi-Speed USB 2.0

<--

<--

<--

Trådløst netkort

iEEE 802.11 b/g/n

<--

<--

<--

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

<--

<--

<--

Opløsning
Fax
Modemhastighed
Hukommelsestransmission
Papirhåndtering

Automatisk dokumentføder
Tilslutning

Kablet netkort
Andre funktioner

iPrint&Scan
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Display

30

150025

1* Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at maskinen bliver registreret under produktregistrering
på vores hjemmeside senest 60 dage fra købsdato. Se www.brother.dk/garanti for yderligere
information om vores generelle garantibestemmelser.
2* I overensstemmelse med ISO/IEC 19752

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

