
DENNE S/H-LASERSERIE TILBYDER LYNHURTIGE 
UDSKRIFTER OG STOR PÅLIDELIGHED. 
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Vores udValg af s/h-lasermaskiner kombinerer 
omkostningseffektiVe printløsninger med en lang 
række aVancerede funktioner, som er udViklet til 

at leVere flotte resultater igen og igen. 



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.

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.

Vores engagement

315-025



flagskibsmodellen – MFC-8510dn

Uanset din virksomheds størrelse har Brother forståelse for, at din virksomhed drives af informationer. 
Denne serie af lynhurtige printere leverer effektive løsninger til arbejdsgruppen på kontoret.

* i overensstemmelse med iso/iec19752 

nogle af de viste funktioner findes ikke på alle modeller. se specifikationerne for yderligere information. 

PRODUKTIVE
med denne serie printes første side 
på under 8,5 sekunder, og den 
imponerende printhastighed på 36 
sider pr. minut sikrer, at store printjob 
håndteres med lethed og deadlines 
overholdes. 

BILLIGE I DRIFT
de mange omkostningsbesparende 
funktioner, så som tonersparer og dyb 
dvale-tilstand, giver mulighed for at 
skære ned på printomkostningerne. 
og ved at benytte den store toner til 
8.000* sider sammen med den separate 
tromleenhed, er du sikret ekstremt lave 
driftsomkostninger.

PROFESSIONELLE
takket være den høje printopløsning på 
1.200 × 1.200 dpi får du knivskarp tekst 
og præcis gengivelse af selv de mindste 
detaljer på siden. med automatisk 
dobbeltsidet print samt booklet-
print som standard kan du fremstille 
professionelle forretningsdokumenter i 
a5-hæfteformat og samtidig skære ned 
på papirforbruget med op til 75 %.

PÅLIDELIGE
printerne kan med lethed håndtere op 
til 3.500 sider pr. måned og leverer 
resultater i uovertruffen kvalitet, som 
til enhver tid lever op til selv de mest 
krævende kontormiljøer, systemer og 
dokumentprocesser.

INTEGREREDE 
en række kraftfulde scannefunktioner, 
så som scan til netværk (kun 
Windows®) og scan til ftp, giver 
mulighed for at dele informationer 
på et øjeblik – både lokalt og 
eksternt. printerne har ethernet 
netværkstilslutning og er pcl6- og 
br-script3-klar (postscript®3™-
sprogemulering), så de kan integreres 
fuldt ud i dine forretningssystemer og 
dokumentprocesser. 

FLEKSIBLE
stor printvolumen kræver professionel 
papirhåndtering. standard papirskuffen 
til 250 ark og den fleksible bakke til 50 
ark kan udvides yderligere med en ekstra 
500-arks papirskuffe (medfølger ikke) 
til en maksimal kapacitet på 800 ark. 
der er mulighed for hurtig dobbeltsidet 
scanning og kopiering via den 
automatiske dokumentføder til 35 ark.



Vælg den model, som passer til dit kontor

Lynhurtig s/h-laserprinter Lynhurtig s/h-laserprinter  
til kablet netværk

Lynhurtig s/h-laserprinter 

med WiFi-tilslutning

Lynhurtig s/h-laserprinter til kablet  
netværk og inkl. ekstra papirskuffe

• udskriver op til 38 sider pr. minut

• første side på under 8,5 sekunder

• stor toner op til 8.000* sider

• 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke

• mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark

• op til 1.200 × 1.200 dpi printopløsning

• automatisk dobbeltsidet print

• udskriver op til 38 sider pr. minut

• første side på under 8,5 sekunder

• stor toner op til 8.000* sider

• 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke

• mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark

• kablet netkort

• op til 1.200 × 1.200 dpi printopløsning

• automatisk dobbeltsidet print

• udskriver op til 38 sider pr. minut

• første side på under 8,5 sekunder

• stor toner op til 8.000* sider

• 1-linjes lcd-display med baggrundslys

• 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke

• mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark

• kablet og trådløst netkort

• op til 1.200 × 1.200 dpi printopløsning

• automatisk dobbeltsidet print

• udskriver op til 38 sider pr. minut

• første side på under 8,5 sekunder

• stor toner op til 8.000* sider

• 250+500-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke

• kablet netkort

• op til 1.200 × 1.200 dpi printopløsning

• automatisk dobbeltsidet print

HL-5440d HL-5450dn

HL-5470dWHL-5450dnt

* i overensstemmelse med iso/iec19752 



Lynhurtig alt-i-én s/h-laserprinter  
til kablet netværk med scan og kopi

Lynhurtig alt-i-én s/h-laserprinter til  
kablet netværk med scan, kopi og fax

• udskriver op til 36 sider/36 kopier pr. minut

• første side på under 8,5 sekunder

• stor toner op til 8.000* sider

• intuitivt kontrolpanel med 5-linjers lcd-display

• 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke

• 35-arks automatisk dokumentføder

• mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark

• kablet netkort

• op til 1.200 × 1.200 dpi printopløsning

• automatisk dobbeltsidet print

• udskriver op til 36 sider/36 kopier pr. minut

• første side på under 8,5 sekunder

• stor toner op til 8.000* sider

• intuitivt kontrolpanel med 5-linjers lcd-display

• 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke

• mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark

• 35-arks automatisk dokumentføder

• kablet netkort

• op til 1.200 × 1.200 dpi printopløsning

• automatisk dobbeltsidet print

DCP-8110dn MFC-8510dn

Forbrugsstoffer og tilbehør
der fås en række omkostningseffektive forbrugsstoffer, 
som passer til netop dit kontors behov. med mulighed for 
stor toner sammen med den separate tromleenhed er du 
sikret ekstremt lave driftsomkostninger. 

medfølgende toner – ca. 2.000* sider   
(hl-5440d, dcp-8110dn & mfc-8510dn)

medfølgende toner – ca. 3.000* sider   
(hl-5450dn, hl-5470dW & hl-5450dnt)

standard toner TN-3330 – ca. 3.000* sider

stor toner TN-3380 – ca. 8.000* sider

tromle DR-3300 – ca. 30.000 sider (1 side pr. job)

ekstra papirskuffe LT-5400 (medfølger ikke) – op til 500 ark  
(hl-5440d, hl-5450dn, hl-5470dW,  
dcp-8110dn & mfc-8510dn)

* i overensstemmelse med iso/iec19752 



mobile løsninger

med airprint kan du printe trådløst direkte fra 
din iphone, ipod touch 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.

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.

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

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. 

du kan nemt tilslutte din printer til dit trådløse 
netværk, uden du behøver at rode med  
access points og lange adgangskoder.

Vores målsætning hos brother er altid at  
være ”at Your side” og give den bedste  
kundesupport. dette underbygger vi  
ved at tilbyde gratis udvidet garanti. 

Få 3-års garanti med on-site SWAP-
service i alle 3 år (ombytning på stedet)

(bemærk! betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at 
maskinen bliver registeret under produktregistrering på vores 
hjemmeside senest 60 dage fra købsdato. 
se www.brother.dk/garanti for yderligere information om vores 
generelle garantibestemmelser).

Brothers nye lynhurtige s/h-laserserie er kompatibel med 
flere mobile løsninger, som giver dig en række nemme, 
hurtige og effektive måder at fjernstyre print, scan og 
upload af dokumenter via internettet.

iPrint&Scan

Wi-Fi Direct™

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.

-års garanti

med on-site SWAP-service

Google  
Cloud Print™



tekniske specifikationer

1 alle tilgængelige via medfølgende software     2 downloades fra http://solutions.brother.com

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 10/2012 (rev. 10/2013)

specifikationer HL-5440d HL-5450dn HL-5450dnt HL-5470dW

Funktioner print print print print

Print

standard printhastighed op til 38 ppm (sider pr. minut) op til 38 ppm (sider pr. minut) op til 38 ppm (sider pr. minut) op til 38 ppm (sider pr. minut)

dobbeltsidet printhastighed op til 18 ipm (images pr. minut) op til 18 ipm (images pr. minut) op til 18 ipm (images pr. minut) op til 18 ipm (images pr. minut)

opløsning op til 1.200 × 1.200 dpi op til 1.200 × 1.200 dpi op til 1.200 × 1.200 dpi op til 1.200 × 1.200 dpi

opvarmningstid (fra dvale) under 1 sekund under 1 sekund under 1 sekund under 1 sekund

første side print (fra klar) under 8,5 sekunder under 8,5 sekunder under 8,5 sekunder under 8,5 sekunder

emulering pcl6, br-script3,  
ibm proprinter Xl, epson fX-850

pcl6, br-script3,  
ibm proprinter Xl, epson fX-850

pcl6, br-script3,  
ibm proprinter Xl, epson fX-850

pcl6, br-script3,  
ibm proprinter Xl, epson fX-850

Papirhåndtering

standard papirskuffe 250 ark 250 ark 1 × 250 ark & 1 × 500 ark 250 ark

fleksibel bakke 50 ark 50 ark 50 ark 50 ark

Tilslutning

lokalt interface hi-speed usb 2.0 & ieee 1284 parallel hi-speed usb 2.0 hi-speed usb 2.0 hi-speed usb 2.0

trådløst netkort - - - ieee 802.11b/g/n

kablet netkort - 10base-t/100base-tX 10base-t/100base-tX 10base-t/100base-tX

Andre funktioner

display led led led 1-linjes lcd-display med baggrundslys

specifikationer DCP-8110dn MFC-8510dn

Funktioner print, kopi & scan print, kopi, scan & fax

Print

standard printhastighed op til 36 ppm (sider pr. minut) op til 36 ppm (sider pr. minut)

dobbeltsidet printhastighed op til 18 ipm (images pr. minut) op til 18 ipm (images pr. minut)

opløsning op til 1.200 × 1.200 dpi op til 1.200 × 1.200 dpi

opvarmningstid (fra dvale) under 3 sekunder under 3 sekunder

første side print (fra klar) under 8,5 sekunder under 8,5 sekunder

emulering pcl6, br-script3, ibm proprinter Xl, epson fX-850 pcl6, br-script3, ibm proprinter Xl, epson fX-850

Scan

opløsning op til 1.200 x 1.200 dpi op til 1.200 x 1.200 dpi

pull scan-funktioner scan til e-mail, billede, ocr, fil & søgbar pdf1 scan til e-mail, billede, ocr, fil & søgbar pdf1

push scan-funktioner scan til netværksmappe (kun Windows®) & ftp scan til netværksmappe (kun Windows®), ftp & e-mail-server2

Kopi

standard kopihastighed op til 36 cpm (kopier pr. minut) op til 36 cpm (kopier pr. minut)

opløsning op til 1.200 × 600 dpi op til 1.200 × 600 dpi

Fax

modemhastighed - 33,6 kbps

internetfax (ifax) - fax dokumenter til hele verden via internettet

hukommelsestransmission - op til 500 sider (itu-t testark, standardopløsning, Jbig)

hurtigopkald - 300 modtagere

Papirhåndtering

standard papirskuffe 250 ark 250 ark

fleksibel bakke 50 ark 50 ark

automatisk dokumentføder 35 ark 35 ark

Tilslutning

lokalt interface hi-speed usb 2.0 hi-speed usb 2.0

trådløst netkort - -

kablet netkort 10base-t/100base-tX 10base-t/100base-tX

Andre funktioner

display 5-linjers lcd-display med baggrundslys 5-linjers lcd-display med baggrundslys


