
MFC-J5920DW – Business Smart 

FÅ PRINT 3.0 -FORDELEN

PRINT – SKAN – KOPI – FAX 
ALT-I-ÉN INKJET PRINTEREN, DER
REDEFINERER PRINT I DIN VIRKSOMHED

315-025 iPrint&Scan

GA
RANTI

Få 3 års garanti
med on-site 

SWAP-service



BEDSTE FORBINDELSER
MFC-J5920DW kommer med 
både trådløst og kablet netkort. 
Printeren kan arbejde direkte 
med ”skyen” på nettet, som 
giver medarbejderne helt nye 
muligheder for at samarbejde 
over lange afstande. De kan 
f.eks. skanne til eller printe fra 
cloud-baserede services som 
Dropbox, EVERNOTE, OneDrive 
og Google Drive. På få sekunder 
kan alle jeres medarbejdere 
deles online om vigtigt indhold.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV
XL-blækpatroner kan udskrive
op til 2.400 sider i sort/hvid
og 1.200 sider i farver Dertil
kommer funktioner som print
på begge sider af papiret eller
en særlig Ink Save Mode, der
holder blæk-udgifterne nede
og driftomkostningerne på et
meget fornuftigt niveau.

PRODUKTIV
MFC-J5920DW er pakket med 
smarte og praktiske værktøjer, 
der kan øge produktiviteten 
og strømline arbejdsgangen 
i jeres virksomhed. Effektiv 
skanning, hurtig udskrivning 
og en automatisk dobbeltsidet 
dokument føder hjælper med, 
at vigtig information kan deles 
uden ventetider.

PROFESSIONEL
Udskrifter i det store A3 format 
giver helt nye muligheder 
for opsigtsvækkende print. 
Desuden bliver f.eks. regneark 
meget lettere at læse end i A4. 
Printeren er forsynet med to 
alsidige papirskuffer på fronten 
og en manuel arkføder på 
bagsiden til bl.a. A3. På den 
måde får jeres medarbejdere 
en fleksibilitet i papirstørrelser 
til udskrifter, de aldrig har set 
magen til før.

VI INTRODUCERER

MFC-J5920DW
REDEFINERER KONTOR-PRINT
I DIN VIRKSOMHED

Brothers nye MFC-J5920DW er 
den nye og moderne printer 
generation til jeres kontor – intel-
ligent, hurtig og mere forbundet 
til omverdenen end nogensinde 
før. Den er det helt rigtige til at 
øge produktiviteten i jeres team. 
Få fuld glæde af print i det store 
A3 format. Spar samtidig på 
udgifterne til farve-forbrugende 
opgaver som f.eks. præsenta-
tioner ved at anvende Brothers 
høj kapacitets blæk.
MFC-J5920DW kommer med 
funktioner som cloud-forbin-
delser på nettet og direkte print 
fra mobile enheder. Et krav fra 
moderne brugere. 
Velkommen til en ny tidsalder 
for print. 

FÅ PRINT 3.0-FORDELEN

MOBIL FRIHED
Kvikke og fleksible virksomheder 
er hele tiden med på noderne, 
når det gælder ny teknologi. 
MFC-J5920DW arbejder 
direkte sammen med mobile 
medarbejdere, der kan 
udskrive fra og scan til deres 
smartphone eller tablet, hvor de 
end måtte befinde sig. Brothers 
iPrint&Scan app fås til både 
Apple, Android og Windows. 
Den giver maksimal produktivitet 
for alle medarbejdere, der 
bruger mobiltelefonen som en 
vigtig del af deres arbejde.



Vigtige fakta
•  Udskriver 22 sider sort/hvid eller 20 images/min.* i farve

• Udskriver i formater op til A3

•  XL-blækpatroner kan udskrive op til 2.400 sider i sort/hvid
og 1.200 sider i farver

•  To papirskuffer a 250 ark på fronten og en ekstra arkføder
på bagsiden til 5 sider A3 og 80 sider A4

•  50 siders, dobbeltsidet automatisk dokument føder kan
arbejde med skan, kopi og fax i duplex

• 9,3 cm touchscreen i farver

• Wi-Fi og Ethernet forbindelser

•  Print fra og skan direkte til smartphones og tablets

*ISO/IEC 24734



MFC-J5920DW er en avanceret model i Brothers Business Smart 
serie af professionelle inkjetprintere. Maskinen er designet til 
at opfylde behovet for øget produktivitet i moderne kontorer – 
herunder integration med mobile enheder som smartphones og 
tablets. MFC-J5920DW har f.eks. en dobbeltsidet automatisk 
dokumentføder, der gør skan, fax og kopiering legende let.  
XL-blækpatroner og papirkapacitet på i alt 580 ark sikrer, at
printeren altid er klar.

Print 3.0 handler om produktive løsninger. I kan skanne og 
dele dokumenter på tværs af jeres trådløse eller kabelbaserede 
netværk. I kan også udskrive fra mobile enheder via Brothers 
iPrint&Scan app, Apple Airprint eller Google Cloud Print. I kan 
koble jer direkte på internet fra printeren, så I f.eks. kan skanne 

MFC-J5920DW tekniske specifikationer
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til eller udskrive fra Google Drive, Dropbox, Facebook, OneDrive, 
FLICKR®, PICASA™, OneNote, EVERNOTE™ eller Box.
MFC-J5920DW kan printe i det store A3 format, og udskrifter i A4 
foregår med hastigheder op til 22 ipm i sort/hvid og 20 ipm i farver. 
XL-blækpatroner med høj kapacitet klarer op til 2.400 sider i sort/
hvid og 1.200 sider i farver.

Alle Brothers inkjet alt-i-en printere bygger på et system med fire 
individuelle blækpatroner – I behøver kun at udskifte den farve, 
printeren er løbet tør for. Det sparer på udgifterne. MFC-J5920DW 
er desuden Svanemærket og lever op til kravene i den tyske Blauer 
Engel miljøstandard. Printeren er dermed blandt de mest 
strømbesparende og miljørigtige på markedet.

PAPIRHÅNDTERING

Papirinput 250 ark på fronten. Standard papir op til A3 format
250-arks ekstra skuffe på fronten. Op til A3 format
80 siders arkføder A4 på bagsiden. Kan også bruges 
til 5 sider A3
50 siders automatisk dokument føder med 
dobbeltsidet håndtering (duplex)
Enkeltarksføder op til A3

Papir output 50 ark
Ark størrelser Landskabs format A4, LTR, EXE

Portræt format A3, LGR, LGL, A5, A6, Photo, Indexcard,
Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch

Papirtyper Plain, Inkjet, Glossy, Transparency

DIREKTE PRINT OG SKAN

USB PictBridge, USB flash memory drev
Mediekort Memory Stick Duo/Pro, Duo/Micro, Secure Digital (SD), 

Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital  
Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card,  
Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile

Direct Print format JPEG
Direct Scan format JPEG, PDF (i farver), TIFF, PDF (mono)

SOFTWARE

Medfølgende driversoftware Brother MFL-Pro Suite:
Software – Windows®  Brother ControlCentre 4, Nuance Paperport®  

12 SE med OCR
Software – Macintosh® Brother ControlCentre 2, NewSoft® Presto®  

PageManager© 
Støttede styresystemer Windows® 7/8/Vista/XP

Windows Server® 2003 og 2003 R2
Windows Server® 2008 og 2008 R2
Windows Server® 2012 og 2012 R2
Mac OS X v. 10.7.5 /10.8x /10.9x

PAPIR OG BLÆK

XL-blækpatroner LC22E BK sort – ca. 2.400**** sider A4
LC22E C/M/Y farve – ca. 1.200**** sider A4

Brother papir BP71GA3 – A3 blankt fotopapir, 20 ark
BP71GLA – A4 blankt fotopapir, 20 ark
BP71GLP – 4 × 6” blankt fotopapir, 20 eller 50 ark
BP60MA – A4 mat inkjet papir, 25 ark
BP60PA – A4 inkjet papir, 250 ark

VÆGT OG STØRRELSE

Med kasse B 580 × D 425 × H 429 mm, 17,8 kg
Uden kasse B 490 × D 345 × H308 mm, 14,5 kg

ANDET 

Strømforbrug 32 watt i drift, 5,5 watt i Ready mode,  
1,8 watt i Sleep mode, 0,04 watt slukket

Støj 50 dBA i gennemsnit

GENERELT  

Hukommelse 256 MB
Tilslutning USB 2.0, trådløst Wi-Fi 802.11 b/g/n
Mobil tilslutning iPrint&Scan app, Airprint, Google Cloud Print™,  

Wi-Fi Direct
Display 9,3 cm touchscreen, farve LCD

FARVEPRINTER

Hastighed (laser standard) Op til 22 ipm sort/hvid og 20 ipm farver
Dobbeltsidet print (duplex) Automatisk op til A4-format
Opløsning Op til 6.000 × 1.200 dpi (vertikal x horisontal)
Print til kant Mulig i formaterne A3, A4, LTR, A6, Photo 10 × 15 cm, 

Photo-L, Photo 2-L, Index, Index Card, Postcard
Blækdråbe størrelse Mindst 1,5 pl (hvis anvendt med Brother BP71 papir  

(se Papir og blæk afsnit)

FARVEFAX

Modem hastighed 33,6 Mbps
Hurtigopkald 100 numre
Side hukommelse Op til 200 sider (ITU-T Test Chart no. 1)
Fejlkorrektion Ja
Andre funktioner Fax Forwarding, fjernadgang, Fax Retrieval, dual- 

access, I-Fax**, PC-Fax send, PC-Fax modtag***,  
Auto Reduction, gruppeopkald

FARVEKOPI

Hastighed Op til 12 ipm i sort/hvid og 9 ipm i farver
Opløsning 1.200 × 2.400 dpi (farver og mono)
Multikopi Ja (99 kopier)
Forstørrelse/formindskelse 25 til 400 pct.
Andre funktioner N-int, Poster Printing, automatisk dobbeltsidet kopi

FARVESKANNER

Opløsning Optisk op til 2.400 dpi
Interpoleret op til 19.200 dpi

Skan hastighed Fra 3,37 sekunder mono og farve i 100 dpi opløsning
Skan format JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB flash memory drev 

støtter PDF mono og farve, JPEG, TIFF)
Andre funktioner Automatisk dobbeltsidet skan
Skan til E-mail, OCR, billede, fil, kort, USB, FTP, 

Netværk***, e-mailserver**, web tjenester

*ISO/IEC 24734
**Kan downloades fra http://support.brother.com 
***Kun Windows®
****Ifølge ISO/IEC 24711


