
1/2013

Produktkatalog

• Printere
• Alt-i-én printere
• Fax
• Scannere
• Mobile printere
• Labelprintere



2

Teknologi.

Den er i konstant bevægelse.

Men der kommer altid et øjeblik  
med et stort gennembrud.

Et gennembrud, der redefinerer  
kategorien.

Hvor alt det, der var før, kommer  
til at se gammeldags ud.

TV er gået fra kedelige trækasser  
til smarte fladskærme.

Store ghettoblastere er blevet til  
MP3’ere i lommeformat, som alligevel  
kan indeholde mere musik, end du  
kan nå at lytte til i din levetid.

Computere, som engang optog  
et helt rum, har nu svært ved  
at fylde en kuvert.

Og nu er det sket endnu en gang.

Vi introducerer vores nyeste,  
mindste og hurtigste nyskabelse.

VELKOMMEN TIL PRINT 3.0



3



4

Brother At your side .....................................................................................................................................  4
Brother og miljøet ........................................................................................................................................  5
Sort/hvid-laserprintere .................................................................................................................................  6-7
Sort/hvid-laserprintere alt-i-én .....................................................................................................................  8-9
Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én ...............................................................................................  10-11
LED-farveprintere ........................................................................................................................................  12
LED-farveprintere alt-i-én .............................................................................................................................  13
Professionelle farvelaserprintere ..................................................................................................................  14
Professionelle farvelaserprintere alt-i-én ......................................................................................................  15
Farveinkjet alt-i-én – A4 ...............................................................................................................................  16-17
Farveinkjet alt-i-én – A4 (Print 3.0) ...............................................................................................................  18
Farveinkjet alt-i-én – A3-business ................................................................................................................  19
FAX .............................................................................................................................................................  20
Scannere  ....................................................................................................................................................  21-22
PocketJet (mobile printere) ..........................................................................................................................  23
Solutionsguide.............................................................................................................................................  24-25
P-touch information .....................................................................................................................................  26
P-touch hånd- og bordmodeller ..................................................................................................................  27
P-touch kombimodeller ...............................................................................................................................  28
P-touch pc-modeller ....................................................................................................................................  29
P-touch håndværker-modeller .....................................................................................................................  30
P-touch software .........................................................................................................................................  31
QL-labelprintere og software ........................................................................................................................  32-33
Professionelle labelprintere ..........................................................................................................................  34
RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere) ..........................................................................................  35
QL- og P-touch forbrugsstoffer ....................................................................................................................  36-37
Forbrugsstoffer  ...........................................................................................................................................  38-39
Specifikationer  ............................................................................................................................................  40-45
Brother Miljøpartner .....................................................................................................................................  46
Brother garanti ............................................................................................................................................  47

Brother – at your side Brother Earth – sammen for et bedre miljø

Indholdsfortegnelse                                                                                                  Side

Vi er en stor, international virksomhed, som har været velkendt inden for fremstillingen af teknologi i mere end 100 år. 
Brothers førende produkter omfatter letanvendelige printere, alt-i-én maskiner der kombinerer print, fax, kopi  
og scan i én enhed, samt brugervenlige labelsystemer.

På verdensplan har Brother næsten 30.000 ansatte (marts 2011), 16 fabrikker og 52 salgskontorer i 44 lande  
(april 2011).

Det, der skiller os ud fra andre og fører os sammen, er måden, vi gør det på. Vores missionserklæring definerer, 
hvordan vi sætter fokus på kunden i alt, hvad vi foretager os. Hvordan vi forudser og imødekommer kundernes behov 
og overstiger deres forventninger. Missionserklæringen tydeliggør, hvad vi står for, og hvad der driver os. Kort fortalt 
er du som kunde og dine behov det centrale for os og vores virksomhed. Vores missionserklæring er til for at tydelig-
gøre, at dette er noget, vi 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 de end er, og hvor de end er, og yde det, de har behov for.

Hensynet til miljøet er vigtigt for os. Sikkerhed og miljøhensyn har den højeste prioritet i hele vores produkters  
cyklus, fra design, udvikling, fremstilling, brug og afskaffelse, til genbrug.

Vores fokus vil altid ligge på at skabe høj kvalitet og tilbyde den til vores kunder. 

Brother – at your side!
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Brother Earth – sammen for 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 filosofi ”At your side” 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.

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.

Læs også om vores Miljøpartner-program på side 46.

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 afskovning, 
reducerer CO2-udslip og beskytter plante- og dyrelivet.

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

Der Blaue Engel

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

315-025

Svanen

Svanen er et nordisk miljømærke. 
Med svanemærkede kontormaski-
ner er du ikke alene garanteret, at 
der er taget højde for miljøet gen-
nem hele produktets livscyklus, 
men også at kvaliteten er i orden. 

Energy Star

Energy Star-mærket 
har til hensigt at 
vejlede køberen til at 
vælge energieffektive 
produkter. 

Information om miljømærker



6

Sort/hvid-laserprintere

Små og hurtige!

Små smarte sort/
hvid-laserprintere, 
som passer perfekt 
på en hylde eller 
skrivebordet.

HL-2240D
• Printer op til 24 sider/min.
• 8 MB hukommelse
• Duplexprint
• GDI-emulering

HL-2130
• Printer op til 20 sider/min.
• 8 MB hukommelse
• GDI-emulering

HL-2240
• Printer op til 24 sider/min.
• 8 MB hukommelse
• GDI-emulering

Sort/hvid-laserprintere til det mindre printbehov. Tre af 
modellerne har duplexprint, så der automatisk kan ud-
skrives på begge sider af papiret. Der er separat toner  
og tromle, så kun den opbrugte enhed skal skiftes. 

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• Første side inden for 8,5 sekunder*
• Op til 2.400 × 600 dpi (HQ1200) printopløsning
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Output-kapacitet op til 100 ark
• Mulighed for stor toner*
*Gælder ikke HL-2130/2135W.

315-025

Gælder for:
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW

Gælder for:
HL-2130/2135W
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 40.

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

HL-2135W
Som HL-2130
• 16 MB hukommelse
•   Print fra din smartphone  

via iPrint&Scan
• Indbygget trådløst netkort

iPrint&Scan

HL-2250DN
• Printer op til 26 sider/min.
• 32 MB hukommelse
• Duplexprint 
•  Print fra din smartphone  

via iPrint&Scan
• Indbygget netkort
• PCL®6 (DOS) kompatibel

iPrint&Scan

HL-2270DW
• Printer op til 26 sider/min.
• 32 MB hukommelse
• Duplexprint 
•  Print fra din smartphone  

via iPrint&Scan
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
• PCL®6 (DOS) kompatibel

iPrint&Scan
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Sort/hvid-laserprintere

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 eller blækpatroner i forskel-
lige størrelser, og vælger du de store sparer du yder-
ligere på forbrugsomkostningerne.

HL-5440D
• 64 MB hukommelse
• IEEE 1284 parallel

Sort/hvid-laserprintere med høj ydeevne. HL-5450DNT 
leveres med en ekstra papirskuffe, og det er muligt at øge 
papirkapaciteten på de andre modellerne med én ekstra 
papirskuffer. Printerne har duplexprint, så der nemt kan 
spares på papiret ved at udskrive på begge sider. 

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
•  PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL  

og Epson® FX-850 kompatibel
• Printer op til 38 sider/min.
• Første side inden for 8,5 sekunder
• Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
•  Print fra din smartphone via iPrint&Scan*
• 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark**
• Mulighed for stor toner
*Gælder ikke HL-5440D. **Gælder ikke HL-5450DNT.

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 40.

315-025

Gælder for:
HL-5440D
HL-5450DN
HL-5450DNT
HL-5470DW
HL-6180DW(T)

Gælder for:
HL-5440D
HL-5450DN
HL-5450DNT
HL-5470DW
HL-6180DW(T)

-års garanti

med on-site SWAP-service

HL-6180DW(T) – professionelle sort/hvid-laserprintere  
med duplexprint og indbygget trådløst netkort.

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
•  PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL  

og Epson® FX-850 kompatibel
• Printer op til 40 sider/min.
• Første side inden for 8,5 sekunder
• Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Forberedt til follow-me print
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
•  Print fra din smartphone via iPrint&Scan
• 500-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark*
• Mulighed for ekstra stor toner
*Gælder ikke HL-6180DWT.

HL-5470DW
• 128 MB hukommelse
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
•  LCD-display med 1 linje

iPrint&Scan

HL-5450DNT
Som HL-5450DN
•  Leveres med ekstra 

papirskuffe til 500 ark

HL-5450DN
• 64 MB hukommelse
• Indbygget netkort

iPrint&Scan

HL-6180DWT
Som HL-6180DW  
•  Leveres med ekstra 

papirskuffe til 500 ark

HL-6180DW
• 128 MB hukommelse
• Indbygget gigabit netkort
• Indbygget trådløst netkort
•  LCD-display med 1 linje

iPrint&Scan

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.
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Sort/hvid-laserprintere alt-i-én

Scannerfunktioner

Scan til din pc i forskellige formater eller scan direkte til 
e-mail, så du slipper for først at gemme dokumentet, 
der skal sendes. Du får også mulighed for at scanne 
til OCR, så du kan konvertere dokumentet til tekst og 
redigere i teksten. Læs mere på side 24.

DCP-7055
• Printer op til 20 sider/min.
• 16 MB hukommelse
• GDI-emulering

Sort/hvid-lasere alt-i-én med print, kopi og farvescan. 
Scanning og kopiering foregår via glaspladen, så du både 
kan arbejde med enkelte ark og indbundne dokumenter. 
På de større modeller kan du printe i duplex, hvilket 
betyder, at du kan printe på begge sider af papiret i én 
arbejdsgang. 

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• Første side inden for 8,5 sekunder
• Op til 2.400 × 600 dpi (HQ1200) printopløsning
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Kopierer op til 99 multikopier
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Farvescan
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Scan til e-mail, billede, fil eller OCR

DCP-7060D
• Printer op til 24 sider/min.
• 32 MB hukommelse
• Duplexprint
• GDI-emulering
• Mulighed for stor toner

315-025

Gælder for:
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW

Gælder for:
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 40.

DCP-7070DW
• Printer op til 26 sider/min.
• 32 MB hukommelse
• Duplexprint 
•  Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
• PCL®6 (DOS) kompatibel
• Mulighed for stor toner

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

DCP-7055W
Som DCP-7055
• Indbygget trådløst netkort
• 32 MB hukommelse
•  Print fra eller scan til din 

smartphone via iPrint&Scan

iPrint&Scan

DCP-7065DN
• Printer op til 26 sider/min.
• 32 MB hukommelse
• Duplexprint
•  Print fra eller scan til din 

 smartphone via iPrint&Scan
• Indbygget netkort
• Dokumentføder (ADF)
• GDI-emulering
• Mulighed for stor toner

iPrint&Scan

iPrint&Scan
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Sort/hvid-laserprintere alt-i-én med fax

Netkort

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

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 40. Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 40.

MFC-7360N
• Printer op til 24 sider/min.
• Indbygget netkort
• 14,4 kbps G3 faxmodem
• GDI-emulering

MFC-7860DW
• Printer op til 26 sider/min.
• Duplexprint
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
• 33,6 kbps Super G3 faxmodem
•  PCL®6 (DOS) og  

BR-Script3 kompatibel

MFC-7460DN
• Printer op til 26 sider/min.
• Duplexprint
• Indbygget netkort
• 14,4 kbps G3 faxmodem
• GDI-emulering

Brother er Danmarks grønneste printerleverandør
Brother har taget et stort skridt i den grønne retning, da langt de fleste af Brothers maskiner 
har opnået certificering med ét eller flere af følgende miljømærker: Det nordiske miljømærke 
Svanen, tyske Der Blaue Engel, ENERGY STAR og anbefalet af Go’ Energi. Dermed får 
Brother et blåt – eller måske rettere et grønt – stempel på, at firmaets maskiner er mere 
miljøvenlige og energibesparende end de fleste andre printerprodukter på markedet. 

Læs meget mere om Brother og miljø på www.brother.dk/miljo

315-025

Gælder for:
MFC-7460DN
MFC-7860DW

Gælder for:
MFC-7460DN
MFC-7860DW

Sort/hvid-lasere alt-i-én med print, kopi, fax og farvescan. 
Kopier, fax eller scan indbundne dokumenter via glas-
pladen øverst i maskinen eller flersidede dokumenter via 
den automatiske dokumentføder.

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• Første side inden for 8,5 sekunder
• Op til 2.400 × 600 dpi (HQ1200) printopløsning
• 32 MB hukommelse
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
•  Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Op til 35-arks dokumentføder (ADF)
• Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Farvescan
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
• Fax: Uden brug af pc
• Mulighed for stor toner

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan
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Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 40.

DCP-8110DN
•  Scan til e-mail, billede, fil, 

OCR, FTP eller netværk

MFC-8510DN
•  Scan til e-mail, billede, fil,  

OCR, FTP, netværk eller  
e-mail-server (se side 24)

• Fax: Uden brug af pc
• 33,6 kbps Super G3 faxmodem

Sort/hvid alt-i-én laserprintere til det professionelle 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. Du kan vælge mellem to størrelser tonere, og 
vælger du den største toner, sparer du på forbrugsomkost-
ningerne.

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
•  PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL  

og Epson® FX-850 kompatibel
• Print op til 36 sider/min.
• Første side inden for 8,5 sekunder
• Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Indbygget netkort
• 64 MB hukommelse (kan udvides op til 320 MB)
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• Print direkte fra/scan til USB-nøgle
• Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark
• Op til 35-siders dokumentføder (ADF)
• Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Farvescan
• Scanner op til 19.200 x 19.200 dpi (interpoleret)
• Mulighed for stor toner

-års garanti

med on-site SWAP-service

Scan i farver

Med alle vores  
alt-i-én printere  
kan du scanne 
dine dokumenter  
i farver.

iPrint&Scan

iPrint&Scan

315-025

Gælder for:
DCP-8110DN
MFC-8510DN

Gælder for:
DCP-8110DN
MFC-8510DN

Med den indbyggede booklet-funktion 
kan du let udskrive f.eks. et 24-siders 
dokument som en A5-brochure 
– helt automatisk.

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.
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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 på papirforbruget.

315-025

Gælder for:
DCP-8250DN
MFC-8950DW
MFC-8950DWT

Gælder for:
DCP-8250DN
MFC-8950DW
MFC-8950DWT

Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én

MFC-8950DWT
Som MFC-8950DW
•  Leveres med ekstra  

papirskuffe til 500 ark

DCP-8250DN
• Indbygget gigabit netkort
• Duplexprint, -scan og -kopi

MFC-8950DW
• Indbygget gigabit netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
•  Scan til e-mail-server
• Fax: Uden brug af pc
• 33,6 kbps super G3 faxmodem
• Internet-/pc-fax
•  Fax-/e-mail-adressebog  

med 32 hurtigopkald

Top professionelle sort/hvid alt-i-én laserprintere med kopi 
og farvescan samt gigabit netkort, som giver endnu højere 
hastighed. MFC-modellerne har også indbygget fax. Printerne 
er ideelle til store printbehov, da papirskuffen kan tage op til 
500 ark, og der er mulighed for at sætte en ekstra skuffe på 
med 500 arks kapacitet (gælder ikke MFC-8950DWT). Hvis 
du vælger den største af de tre størrelser tonere, får du side-
priser, der er helt i bund.

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
•  PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL  

og Epson® FX-850 kompatibel
• Print op til 40 sider/min.
• Første side inden for 8,5 sekunder
• Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
• 12,6 cm farve-touchscreen
• 128 MB hukommelse (kan udvides op til 384 MB)
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• Print direkte fra/scan til USB-nøgle
• Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• Forberedt til follow-me print
• Op til 500-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
• Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark*
• Op til 50-arks dokumentføder (ADF)
• Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Farvescan
•  Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP eller netværk
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Mulighed for ekstra stor toner
*Gælder ikke MFC-8950DWT.

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 40.

-års garanti

med on-site SWAP-service

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

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.
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LED-farveprintere

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 41.

HL-3140CW
•  Printer op til 18 sider/min.  

i både farve og sort/hvid
• 64 MB hukommelse
• Indbygget trådløst netkort
• Display med 1 linje/16 tegn
• GDI-emulering

HL-3170CDW
•  Printer op til 22 sider/min.  

i både farve og sort/hvid
• Duplexprint
• 128 MB hukommelse
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
•  Baggrundsbelyst LCD-display  

med 1 linje/16 tegn
•  PCL®6 (DOS) og BR-Script3  

kompatibel

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 gennem maskinen.

Få hurtigt printet de sider, du har brug for. Uanset om det  
er sort/hvide eller farvede sider, er printhastigheden på op til  
22 sider i minuttet. Med det indbyggede netkort er det muligt 
at dele printeren med kollegerne. Der er 4 separate tonere, 
så det kun er den farve, der er løbet tør, der skal skiftes.

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
• Første side inden for 16 sek. (farve)
• Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
•  Print fra din smartphone via iPrint&Scan
• 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Mulighed for store tonere (kun C/M/Y)
• 4 separate tonere

315-025

Gælder for:
HL-3170CDW

Gælder for:
HL-3140CN
HL-3170CDW

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

iPrint&Scan

iPrint&Scan**

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.
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315-025

Gælder for:
DCP-9020CDW
MFC-9330CDW

Gælder for:
DCP-9020CDW
MFC-9330CDW

LED-farveprintere alt-i-én

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 41. Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 41.

Skift let dine tonere

Vores farveprintere 
leveres alle med 
separate tonere.  
Skift let den enkelte 
farve, der er løbet tør.

DCP-9020CDW
•  Printer op til 18 sider/min.  

i både farve og sort/hvid
•  Scan til e-mail, billede, fil 

eller OCR
•  Scan til FTP-server  

eller netværk

MFC-9330CDW
•  Printer op til 22 sider/min.  

i både farve og sort/hvid
•  Print direkte fra USB-hukommelse
•  Scan til e-mail, billede, fil,  

OCR eller USB
•  Scan til FTP-server eller netværk  
•  Scan til e-mailserver*
• Fax: Uden brug af pc
• 33,6 kbps Super G3 faxmodem
• Pc-fax

Med en farveprinter alt-i-én er de vigtigste kontormaskine-
funktioner 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
• Første side inden for 16 sek. (farve)
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• 192 MB hukommelse
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• 9,3 cm farve-touchscreen
• Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
• Op til 35-arks dokumentføder (ADF)
• Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Secure Print-funktion
• Mulighed for store tonere (kun C/M/Y)
• 4 separate tonere

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

iPrint&Scan

iPrint&Scan

På de to store modeller kan du let 
betjene printeren via den 9,3 cm store  
brugervenlige touchscreen.

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.

*Download gratis software fra www.brother.dk
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HL-4570CDW
• Printer op til 28 sider/min.
• Duplexprint
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Mulighed for ekstra store tonere

HL-4570CDWT
Som HL-4570CDW
•  Leveres med ekstra  

papirskuffe til 500 ark

HL-4140CN
• Printer op til 22 sider/min.
• Indbygget netkort

HL-4150CDN
• Printer op til 24 sider/min. 
• Duplexprint
• Indbygget netkort

Professionelle farvelaserprintere

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 41.

Ekstra papirskuffe

Med en ekstra 
papirskuffe har du 
mulighed for at have 
forskellige papir-
typer i printeren  
på én gang. 

Professionelle farvelaserprintere der udskriver i høj kvalitet/ 
hastighed og kan deles blandt flere brugere, da der er ind- 
bygget netkort i dem alle. Alle modellerne har selvfølgelig 
4 separate tonere, som 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
•  PCL®6 (DOS) og BR-Script3 kompatibel
• Første side inden for 16 sek. (farve)
• Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
• 128 MB hukommelse (kan udvides op til 384 MB)
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• Print fra din smartphone via iPrint&Scan
• Print direkte fra USB-nøgle
• 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke 
• Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark*
• Mulighed for store tonere
• 4 separate tonere
*Gælder ikke for HL-4570CDWT.

315-025

Gælder for:
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT

Gælder for:
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT

-års garanti

med on-site SWAP-service

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan
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Professionelle farvelaserprintere alt-i-én

MFC-9460CDN
• Printer op til 24 sider/min.
• 128 MB hukommelse
• Duplexprint 
• Indbygget netkort
• Print direkte fra/scan til USB-nøgle
• Fax: Uden brug af pc
• 33,6 kbps Super G3 faxmodem

MFC-9970CDW
• Printer op til 28 sider/min.
• 256 MB hukommelse
• Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
• Print direkte fra/scan til USB-nøgle
• Fax: Uden brug af pc
• 33,6 kbps Super G3 faxmodem
• Internet fax
• 12,6 cm LCD-farve-touchscreen
• Mulighed for ekstra store tonere

DCP-9055CDN
• Printer op til 24 sider/min.
• 128 MB hukommelse
• Duplexprint 
• Indbygget netkort

DCP-9270CDN
• Printer op til 28 sider/min.
• 256 MB hukommelse
• Duplexprint, -scan og -kopi
• Indbygget netkort
• Print direkte fra/scan til USB-nøgle
• 12,6 cm LCD-farve-touchscreen
• Mulighed for ekstra store tonere

Kopi og scan

Du kan kopiere og scanne fra mange forskellige  
dokumenttyper enten via glaspladen i flatbed-delen 
eller den automatiske dokumentføder. Scannefunk-
tionen giver stor fleksibilitet, så du altid får scannet 
dine dokumenter i det format, du har brug for. Du 
kan scanne til både e-mail, billede, fil og OCR.

315-025

Gælder for:
DCP-9055CDN
DCP-9270CDN
MFC-9460CDN 
MFC-9970CDW

Gælder for:
DCP-9055CDN
DCP-9270CDN
MFC-9460CDN 
MFC-9970CDW

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 41.Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 41.

Professionelle farvelaserprintere alt-i-én med farveprint, -scan 
og -kopi. Med MFC-modellerne kan du faxe uden brug af pc. 
Der er kablet netkort i alle modeller, og i MFC-9970CDW er 
der desuden indbygget trådløst netkort.

• Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
•  PCL®6 (DOS) og BR-Script3 kompatibel
• Første side inden for 16 sek. (farve)
• Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
• Hi-Speed USB 2.0
• Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
•  250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke 
• Mulighed for ekstra papirskuffe til op til 500 ark
• Dokumentføder (ADF)
• Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP eller netværk
• Scan til e-mail-server (kun MFC-modeller, se side 24)
• Mulighed for store tonere
• 4 separate tonere

-års garanti

med on-site SWAP-service

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan
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Farveinkjet alt-i-én – A4

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 42.

DCP-J525W
• Printer op til 26 sider/min. i farve
• Indbygget trådløst netkort
•  4,9 cm touchscreen  

med touchpanel
• Mulighed for store blækpatroner

DCP-J725DW
• Printer op til 27 sider/min. i farve
• Duplexprint
• Indbygget trådløst netkort
•  4,9 cm touchscreen m. touchpanel
• Dokumentføder (ADF)
• Specialbakke til 20 stk. 10 × 15 cm
• Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
• Mulighed for store blækpatroner

DCP-J925DW
• Printer op til 27 sider/min. i farve
• Duplexprint
• Indbygget kablet- og trådløst netkort
• 8,3 cm LCD-farve-touchscreen
• Dokumentføder (ADF)
• Specialbakke til 20 stk. 10 × 15 cm
• Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
• Print på cd/dvd eller Blu-ray-disc
• Mulighed for store blækpatroner

DCP-J140W
• Printer op til 27 sider/min. i farve
•  LCD-display med 1 tekstlinje
• Indbygget trådløst netkort

DCP-J315W
• Printer op til 28 sider/min. i farve
• Indbygget trådløst netkort
•  4,8 cm LCD-farvedisplay
• Udskriv fra mediakort

Farveinkjet alt-i-én serie med A4-print, -scan og -kopi til 
hjemmekontoret eller den lille arbejdsgruppe. De fleste 
modeller har trådløst netkort, så flere kan få glæde af 
printerens mange funktioner. Alle printere har 4 separate 
blækpatroner, så du kun behøver at skifte den farve, der 
er løbet tør.

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• GDI-emulering
• Op til 6.000 × 1.200 dpi opløsning
• Print til kant op til A4
• Full Speed USB 2.0*/Hi-Speed USB 2.0-tilslutning*
• Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• Op til 100-arks papirskuffe
• Kopierer op til 99 multikopier
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Scan til e-mail, billede, fil eller OCR*
• 4 separate blækpatroner
*Afhængig af model.

315-025

Gælder for:
DCP-J725DW
DCP-J925DW

Gælder for:
DCP-J140W
DCP-J315W
DCP-J525W
DCP-J725DW
DCP-J925DW

Brother papir

Brothers blæk og papir er specielt udviklet til at arbejde i 
perfekt harmoni med din Brother inkjetprinter for optimal 
kvalitet af printet. Resultatet bliver flotte, farverige print, som 
holder længe. Vi tilbyder en lang række papirtyper (glossy, 
mat, alm. inkjetpapir) i forskellige størrelser – 10 × 15 cm,  
A4 og A3. Se papirudvalgte på side 39.

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

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.



Brother iPrint&Scan

Vores 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 7* via det trådløse netværk**. 
 
Den er praktisk og nem at an- 
vende – bare download app'en,  
og den vil automatisk søge efter  
understøttede printere i det  
lokale trådløse netværk. 

Farveinkjet alt-i-én med fax – A4

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 42. Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 42.

315-025

Gælder for:
MFC-J625DW

Gælder for:
MFC-J430W
MFC-J625DW

MFC-J430W
• Printer op til 26 sider/min. i farve
•  4,8 cm LCD-farvedisplay 

MFC-J625DW
• Printer op til 27 sider/min. i farve
• Duplexprint 
•  4,9 cm touchscreen m. touchpanel
• Specialbakke til 20 stk. 10 × 15 cm
• Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle

Farveinkjet alt-i-én serie med A4-print, -scan, -kopi og 
-fax. Printerne har trådløst netkort, så de kan deles af flere 
brugere via det trådløse netværk. Der er automatisk doku-
mentføder, så det er hurtigt at kopiere, faxe eller scanne 
flersidede dokumenter.

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• GDI-emulering
• Op til 6.000 × 1.200 dpi opløsning
• Print til kant op til A4
• Indbygget trådløst netkort
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• Op til 100-arks papirskuffe
• Op til 20-arks automatisk dokumentføder (ADF)
• Kopierer op til 99 multikopier
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
• Fax: Uden brug af pc
• 14,4 kbps G3 faxmodem
• Mulighed for store blækpatroner
• 4 separate blækpatroner

Separate blækpatroner

Vores inkjet alt-i-én printere leveres alle med separate 
blækpatroner, der sidder bag en lille låge i fronten på 
maskinen, så de er nemme at komme til. Du behøver 
hverken at løfte eller flytte på printeren. Printerens display 
fortæller, hvilken blækpatron der skal skiftes, så du be-
høver kun skifte den farve, der er løbet tør.

AirPrint

Print 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.

17

*Afhængig af model,  
læs mere på iPrint&Scan  
på brother.dk/app

**På printere med kablet 
netkort kræves der tilslut-
ning via trådløs router.

iPrint&Scan

iPrint&Scan

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.
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Farveinkjet alt-i-én med fax – A4 (landskabsformat)

Velkommen til Print 3.0

Vores nye serie Print 3.0 er baseret på en ny printteknologi, 
hvor papiret udskrives i landskabsformat (liggende retning), 
så du opnår endnu højere printhastighed. Det er vores 
seneste nyskabelse. Papiret føres ikke ind i printeren i den 
traditionelle portrætretning, men på den anden led. På den 
måde får du alle funktionerne i en mere kompakt printer.

Velkommen til Print 3.0 – print i en helt ny retning. Kompakte 
farveinkjet alt-i-én med A4-print, -scan, -fax* og -kopi. Det er 
muligt at printe i A3-format via den manuelle arkføder. Du kan 
printe i duplex op til A4-format, og printerne kan deles via det 
kablede eller trådløse netkort.

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• GDI-emulering
• Printer op til 10 × 15 cm fotoprint på 15 sek.
• Op til 6.000 × 1.200 dpi printopløsning
• Printer i landskabsformat (liggende retning)
• Printer op til A3 til kant
• Duplexprint op til A4-format
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
• Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
• Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
•  Scan til FTP-server eller netværk,  

USB-nøgle, mediakort eller cloud
• Mulighed for ekstra store blækpatroner
• 4 separate blækpatroner
*Gælder ikke DCP-J4110DW.
** ISO/IEC 24734
***Download gratis software fra www.brother.dk

315-025

Gælder for:
DCP-J4110DW 
MFC-J4510DW 
MFC-J4710DW

Gælder for:
DCP-J4110DW 
MFC-J4510DW 
MFC-J4710DW

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

iPrint&Scan

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 42.
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.

DCP-J4110DW
• Printer op til 25 sider/min. i farve
• Printer op til 16 ipm** i farve 
• Op til 150-arks papirskuffe
• 4,5 cm farve-touchscreen

MFC-J4510DW
• Printer op til 27 sider/min. i farve
• Printer op til 18 ipm** i farve
• 9,3 cm farve-touchscreen
• Op til 150-arks papirskuffe
• Op til 20-arks dokumentføder (ADF)
• Scan til e-mailserver***
• Fax: Uden brug af pc
• 33,6 kbps Super G3 faxmodem

iPrint&Scan

iPrint&Scan

MFC-J4710DW

• Printer op til 27 sider/min. i farve

• Printer op til 18** ipm i farve

• 9,3 cm farve-touchscreen

•  Op til 150-arks papirskuffe (A4) 

samt 250-arks papirskuffe (A4/A3)

• Op til 20-arks dokumentføder (ADF)

• Scan til e-mailserver***

• Fax: Uden brug af pc

• 33,6 kbps Super G3 faxmodem
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Farveinkjet alt-i-én – A3-business

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 42.

MFC-J6710DW
• A3-print, -scan, -fax og -kopi
• Op til 2 × 250-arks papirskuffe
• 8,3 cm bredt LCD-farvedisplay

MFC-J6910DW

• A3-print, -scan, -fax og -kopi

• Duplexkopi, -fax og -scan op til A4

• Op til 2 × 250-arks papirskuffe

• 8,3 cm bred LCD-touchscreen

MFC-J5910DW
•  A3-print samt fax, scan  

og kopi op til A4
• Op til 250-arks papirskuffe
•  4,9 cm touchscreen  

med touchpanel

MFC-J6510DW
• A3-print, -scan, -fax og -kopi
• Op til 250-arks papirskuffe
• 8,3 cm bredt LCD-farvedisplay

315-025

Gælder for:
MFC-J5910DW
MFC-J6510DW
MFC-J6710DW
MFC-J6910DW

Gælder for:
MFC-J5910DW
MFC-J6510DW
MFC-J6710DW
MFC-J6910DW

Print op til A3

Med vores A3-modeller 
kan du printe i formater fra 
10 × 15 cm og op til A3. 
Perfekt til store regneark, 
tegninger, fotos og meget 
andet.

-års garanti

med on-site SWAP-service

Hurtige alt-i-én inkjetprintere der kan printe i størrelser 
helt op til A3-format. MFC-J6710DW og MFC-J6910DW 
har begge en ekstra papirskuffe, så man kan have to 
forskellige typer papir i printeren på én gang. Der er mu-
lighed for at bruge XL-blækpatroner og få endnu lavere 
driftsomkostninger. 

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• GDI-emulering
• Printer op til 27 sider/min. i farve
• Op til 6.000 × 1.200 dpi opløsning
• Printer op til A3 til kant
• Duplexprint op til A3-format
• Op til 35-arks dokumentføder (ADF)
• Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
• Indbygget kablet og trådløst netkort
• Print fra eller scan til din smartphone med iPrint&Scan
• Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
• Kopierer op til 99 multikopier
• 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
• Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
• Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
•  Scan til e-mail-server, FTP, netværk,  

USB-nøgle eller mediakort (se side 24)
• Fax: Uden brug af pc
• 33,6 kbps Super G3 faxmodem
• Mulighed for XL-blækpatroner
• 4 separate blækpatroner

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

iPrint&Scan

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 42.
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.
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FAX

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 44.

De fleste kontorer har behov for trygt og sikkert at kunne 
sende og modtage dokumenter til/fra forskellige samar-
bejdspartnere på en enkel og effektiv måde. Vores telefax 
er både brugervenlige og stabile, og uanset hvilken model 
du vælger, kan du 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. 

Farvebåndsfax – FAX-T104/106:
• Integreret telefon
• LCD-display med 1 linje, 16 tegn
• 512 Kb hukommelse
• Indbygget højttaler
• Automatisk opringning
• Rundsendelse op til 4 grupper – op til 100 modtagere
• Multi-kopiering med zoom fra 50 % – 150 %
• Op til 30-arks papirskuffe
• Op til 10-siders automatisk dokumentføder (ADF)
• Op til 20-arks udfaldsbakke
• Op til 25-siders modtagehukommelse

Laserfax – FAX-2840:
• 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/minut
• 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

Modtagelse af fax

Alle vores fax- 
maskiner leveres 
med nummer-
bestemt ringning,  
så fax kan modtages 
direkte på apparatet.

FAX-2840
• Udskriver op til 20 sider/min.
• 16 MB hukommelse
• 33,6 kbps faxmodem
• 22 enkelttaster + 200 hurtigopkald

FAX-T104
• 8 MB hukommelse
• 9,6 kbps faxmodem
• 4 enkelttaster + 100 hurtigopkald

FAX-T106
• 8 MB hukommelse
• 14,4 kbps faxmodem
• 4 enkelttaster + 100 hurtigopkald
• Telefonsvarer

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

Gælder for:
FAX-2840



21Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 44. Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 45.

Farvescannere

Det perfekte produktivitetsværktøj til kontoret 

ADS-2100 og ADS-2600W er scannerne, der 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.

Desktop-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 recepter 
til rapporter.

• Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
• Farvescan
• Op til 50-arks dokumentføder (ADF)
• Op til 24 sider/min. (A4)
• Op til 48 sider/min. (24 ark) i duplex (A4)
•  Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 

1.200 × 1.200 dpi (interpoleret)
• Hi-Speed USB 2.0
• 256 MB hukommelse
• 400 MHz processor
•  Medfølgende software:  

Windows: Brother Control Center 4, NewSoft® Presto!  
Biz Card 6, Nuance® PDF Convertor Professional 7,  
Nuance® PaperPort 12 SE 
Mac: Brother Control Center 2, NewSoft® Presto!  
Biz Card 5, PageManager® Version 9 SE

•  Leveres med strøm- og USB-kabler, software med drivere 
samt kvikstartsguide og brugsanvisning på dvd.

Automatisk opretning 

For at sikre, at alle dine dokumenter 
er scannet korrekt, retter ADS-2100 
automatisk alle dokumenter, som  
er trukket skævt ind i maskinen, op.

Blanke sider fjernet 

Når du scanner en stak dokumenter, registrerer og 
fjerner ADS-2100 eventuelle blanke sider. På den måde 
sparer du tid og plads, når dokumenterne arkiveres.
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A
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Doc 1 Doc 1 Doc 2
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Ultrasonisk multifødningssensor 

For at forhindre, at mere end ét dokument 
scannes ad gangen, anvender ADS-2100 
ultrasonisk multifødningssensor, som sikrer, 
at alle isatte sider scannes.

Avancerede funktioner

ADS-2100
•  Scan til e-mail, billede, fil, 

USB-nøgle (uden brug af pc), 
søgbar pdf eller OCR

ADS-2600W
• Indbygget netkort
• Indbygget trådløst netkort
•   Scan til e-mail, billede, fil,  

USB-nøgle (uden brug af pc), 
søgbar pdf, OCR, FTP, netværk, 
e-mail server eller Cloud

•  E-mail adressebog
•  9,3 cm touchscreen
•  Scan direkte til din smartphone 

via iPrint&Scan-app

iPrint&Scan
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Scannere (mobile scannere)

Den komplette mobile scanner

DS-600 og DS-700D er de perfekte 
scannere til alle, der søger en  
kompakt løsning til at scanne når  
som helst, hvor som helst.

Uanset om du er på kontoret, på farten eller hjemme og 
scanner kvitteringer, fakturaer, ordreblanketter, opskrifter 
og meget andet, passer DS-600 og DS-700D perfekt  
på dit skrivebord eller i tasken. Disse mobile scannere 
benytter ”One Touch”-teknologi, får strøm via USB og er 
den komplette bærbare scannerløsning. Med DS-700D  
er det endda muligt at scanne et dobbeltsidet dokument 
i én arbejdsgang blot ved at trykke på en knap.

• Scanner op til 3 sider/min. i farve (A4)
• Op til 600 × 600 dpi opløsning
• Scan til søgbar* PDF, standard PDF, JPEG & TIFF
• ”One Touch”-scannerteknologi
• Strømforsyning via USB
•     Medfølgende software: 

Brugervenlig scannersoftware fra Brother 
(Brother DSmobileSCAN II til Windows)  
Simpelt program til dokumentstyring og -deling 
(Presto!® PageManager® 9 SE til Windows og Mac)

•  Leveres inkl. USB-kabel, software med drivere, taske,  
2 indføringsark til beskyttelse af billeder ved scanning,  
2 kalibrerings- og 1 renseark.

*Kræver Presto!® PageManager ® 9 SE (medfølger).

DS-600
•  Scanner op til 5 sider/min.  

i sort/hvid (A4)

DS-700D
•  Scanner op til 10 sider/min.  

i sort/hvid (A4)
•    Scan af dobbeltsidet dokument  

i én arbejdsgang
•  Dobbeltsidet scan op til 5 sider/min. 

eller 10 images/min. i sort/hvid (A4)
•  Dobbeltsidet scan op til 1,5 sider/min. 

eller 3 images/min. i farve (A4)
•   Medfølgende software: Nem og  

effektiv administration af visitkort 
(NewSoft® Presto!® BizCard 5/6)**

** BizCard 5 til Mac 
BizCard 6 til Windows

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 45.

Mobil

Tag backup af alle dine papirer, så du 
er sikker på, at ingen fortrolige eller 
vigtige oplysninger bliver ødelagt eller 
forsvinder, mens du er på farten.

Kontor

Scan alle dine forretningsdokumenter 
til en søgbar* PDF, så du kan redigere 
eller søge vigtige oplysninger.

Hjemmet

Det kan ikke være nemmere at 
scanne opskrifter, kvitteringer  
og billeder.
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PocketJet (mobile printere)

PocketJet

Med disse kompakte, 
mobile printere får du 
en robust og holdbar 
printløsning.

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 44.

Vores PocketJet-serie er printerne til dig, der har brug for 
udskrifter på turen. Små, kompakte og transportable sort/
hvid printere, som f.eks. kan tilsluttes bilens cigarettænder 
via et kabel, monteres i bilen og både kan printe på A4-ark 
og papirruller. To af modellerne har BlueTooth-interface.

• A4-print i et kompakt design
• Høj printhastighed – op til 6 sider pr. minut
• Printbart område: A4-format (279,4 × 203,2 mm maks.)
• USB-/IrDA-interface
• ESC/P- og Brother kommando-indstilling
• Direkte termoprintteknologi
•  Måler kun 255 × 55 × 30 mm og vejer ca. 473 gram  

(uden batterier, papir og evt. andet tilbehør)
•  Anvender genopladelige batterier, AC-adapter  

eller biladapter (købes separat)
•  Leveres med kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver 

og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhoved
• Masser af ekstra tilbehør

PJ-622
• 203 × 200 dpi printopløsning

PJ-623
• 300 × 300 dpi printopløsning
•  Skabelon-/blanketlagring  

– op til 5.888 KB / 99 filer

PJ-662
• 203 × 200 dpi printopløsning
• Bluetooth-interface

PJ-663
• 300 × 300 dpi printopløsning
• Bluetooth-interface
•  Skabelon-/blanketlagring  

– op til 5.888 KB / 99 filer

Tilpas dine printbehov med diverse tilbehør

Da alle printopgaver er forskellige, behøver du kun at 
bestille det tilbehør, som passer til netop dine specifikke 
behov, og på den måde kan du holde udgifterne nede.

PA-BT-600LI PA-BT-500 PA-AD-600EU PA-CD-600CG PA-CD-600WR PA-RH-600 PA-CM-500

Li-ion genopladeligt
batteri

Ni-MH genopladeligt
batteri

AC-adapter (EU)
12 V Bil-adapter  

(til cigaret-tænderen)
12 V Bil-adapter  

(permanent kablet)
Papirrulleholder

(papir købes separat)
Monteringssæt  

til bilen

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 45.
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Solutionsguide

Sikkerhedsprint

Udskriv dine fortrolige dokumenter med vores 
sikkerhedsprint-funktion SSL (Secure Socket Layer). 
Du kan have fuld tillid til, at dine dokumenter ikke 
bliver set af en anden person, men bliver behandlet 
fortroligt, selv i de mest åbne kontormiljøer.
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AirPrint • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Google Cloud Print • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Web Connect • • • • • • • • •

Automatisk duplexprint • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Booklet-print 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 • 2 2 2 2 2 2 2

Stregkode-print • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SAP R/3 Certificering • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cd/dvd/bd-print •

Mediakortlæser • • • • • • • • • • •

PictBridge • • • • • • • • • •

Direkte USB-print • • • • • 4 4 4 4 4 4 4 • • • 4 4 4 • • •

Sikker udskrift • • • • • • •  • • • • • • • • • • • •

SSL-kryptering • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kopiering • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Duplexscan/-fax/-kopi • • 6 • 3 •

Scan til e-mail-server • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •

SSL/TLS, scan til e-mail 
(server)

• 1 1 • • •

LDAP • • 1 • • • • •

Scan til FTP-server • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Scan til netværksdelt 
mappe

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Scan direkte til  
USB-nøgle

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Scan til e-mail/billede/fil† • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Scan til OCR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ISIS • • 1 1 • • 1 1

Netværks pc-fax • • • • • • • • • • • • • • • •

Internetfax • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IPv6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AOSS trådløs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intel My WiFi,  
trådløs tilslutning

• • • • • • • • • • • • • • • •

Wi-Fi DirectTM • • • • • • • • • •

WPS, trådløs tilslutning • • • • • • • • • • • • •

802.1x (PNAC) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BR-Admin  
Professional 3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 • 5 • • • • • 5 • • • • • • • • 5 • • 5 5 • 5

Driver Deployment 
Wizard

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

E-mail notification • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Funktionslås • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Webbaseret styring • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Farvelaser-/ 
LED-

printere

Sort/hvid- 
laserprintere

Farveinkjet alt-i-én
Farvelaser- 

/LED-
printere

Sort/hvid-laserprintere Farveinkjet alt-i-én
Farvelaser-/ 
LED-printere

Sort/hvid-laserprintere

Alt-i-én printer med fax Alt-i-én printer uden fax Laser-/LED-printere

† Nødvendig klientsoftware
1 Med download fra http://solutions.brother.com
2 Kun Windows
3 Ja, men ikke fax

4 Kun JPG
5 Begrænset kompatibilitet via pc, som kører med BR-Agent software
6 Op til A4
7 Afhængig af styresystem
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Funktioner og løsninger Kort beskrivelse

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 mobil app

Web Connect
Giver dig mulighed for at scanne til eller printe fra webtjenester såsom Flickr®, Picasa™, Google Docs®, Face-
book™ og Evernote®. Lasermodeller understøtter Dropbox, Evernote® og Google Docs™. Tjenesterne kan variere 
afhængig af model.

Printfunktioner

Automatisk duplexprint Print automatisk på begge sider af papiret.

Booklet-print Print 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

Cd/dvd/bd-print Print direkte på cd, dvd eller Blue-Ray disk.

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.

Scannerfunktioner

Duplexscan/-kopi/-fax Scan, kopier eller fax begge sider af papiret automatisk.

Scan til e-mail server Scan direkte fra printeren til en e-mail-modtager via en SMTP e-mail server.

SSL/TLS for scan til e-mail 
(server)

En sikkerhedsprotokol der bruges af nogle e-mail servere 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.

Scan til netværksdelt mappe 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.

Scan til e-mail/billede/fil
Scan billeder eller dokumenter direkte til din e-mail-software, billede-software eller til en fil på din  
computers netværk via "a client software".

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

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

Faxfunktioner

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

Internetfax Send fax via internettet, hvilket begrænser omkostningerne.

Netværks- og trådløs-funktioner

IPv6 Den nye generation TCP/IP-internet protokol 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.

Wi-Fi DirectTM En standard, som giver trådløse enheder mulighed for at kommunikere med hinanden uden behov for et trådløst 
access point.

WPS trådløs (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 netværks-kabel.

Administrations-funktioner

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

Driver Deployment Wizard
En interaktiv guide der hjælper  med at distribuere printerdrivere til mange brugere, til lokalt- eller  
netværkstilsluttede Brother-enheder.

E-mail notification Printeren kan automatisk sende en e-mail til hvem som helst med forskellig status- eller fejlmeddelelser.

Funktionslås En funktion til at forhindre uautoriseret brug. Tillader forskellige brugere at benytte bestemte funktioner.

Webbaseret styring Printeren har en indbygget web-side til nem konfiguration og styring af din Brother netværks-maskine.
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P-touch information

P-touch – labels der holder!

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

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

Du får en bred vifte af valgmuligheder inden for typografi, 
skrifttyper, størrelser og symboler, mange nyttige og usæd-
vanlige specialeffekter samt udskrivningsfunktioner. Flere 
af vores industri- og erhvervsmodeller omfatter desuden 
indbyggede stregkodeprotokoller og gængse forretnings-
mæssige, industrielle og videnskabsrelaterede symboler. 
Labeldesignsoftwaren P-touch Editor medfølger til alle 
vores P-touch labelmaskiner til pc* samt vores QL-serie.  
Det giver dig endnu flere avancerede designmuligheder.

Ikke alle de følgende funktioner og specialeffekter er til-
gængelige 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.

*Gælder ikke PT-1230PC. Softwaren kan downloades gratis på www.brother.dk

Specialeffekter til P-touch labels

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:

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

Roteret udskrivning:    
Du kan rotere tekst eller billeder 90 grader og fore-
tage løbende udskrivning for at opnå en ”omslut-
tende” label. Denne type labels er perfekt til buede 
overflader, ledninger, kabler og rør.

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 gennem-
sigtig 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.

Ekstra stærkt
klæbende
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P-touch hånd- og bordmodeller

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

PT-H105
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9 og 12 mm
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
• Auto Design
• Deco mode-design
•  Leveres inkl. 12 mm  

sort/hvid starttape (4 m)

PT-2030VP
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9, 12 og 18 mm
• Print op til 5 linjer på 18 mm tape
• Automatisk nummerering
• Label Collection
•  Stregkoder
•  Leveres inkl. kuffert, adapter og 

18 mm sort/hvid starttape (4 m) 

PT-2470
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

6, 9, 12, 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Automatisk nummerering
•  Stregkoder
•  Leveres inkl. 24 mm  

sort/hvid starttape (4 m)

PT-D200VP
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9 og 12 mm
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
• Deco mode-design
• Automatisk nummerering
•  Leveres inkl. kuffert, adapter og 

12 mm sort/hvid starttape (4 m) 

På denne side finder du vores mindre labelmaskiner med 
de mest brugte funktioner. Maskinernes størrelse gør, at 
du nemt kan tage dem med dig.

•  Design labels med forskellige skrifttyper,  
størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)

• Stort udvalg af symboler og rammer
• Understregning af tekst
• Gentagen udskrift
• Vertikal udskrift (lodret)
• Manuel kniv
• Opløsning: 180 dpi
• Strømforsyning: Batterier eller adapter
•  Mulighed for mange tapefarver og -størrelser 

– find din tape på side 37

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 kombimodeller

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

Holdbar tape!

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

PT-18R
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

6, 9, 12 og 18 mm
• Print op til 5 linjer på 18 mm tape
•  Print fra Windows
•  Leveres inkl. ladestander, NiMH-

batteri, 18 mm sort/hvid tape (8 m) 
samt software og USB-kabel

PT-3600
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
• Print op til 16 linjer på 36 mm tape
• Half cut
•  Print fra Windows/MacOS
•  Leveres inkl. adapter,  

24 mm sort/hvid tape (8 m)  
samt software og USB-kabel

PT-9600
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
• Print op til 16 linjer på 36 mm tape
• Tid-/datofunktion
• Half cut
•  Print fra Windows/MacOS
•  Leveres inkl. kuffert, adapter, 

NiMH-batteri, 24 mm sort/hvid tape 
(8 m) samt software og USB-kabel

PT-2730VP
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Label Collection
• Tid-/datofunktion
•  Print fra Windows/MacOS
•  Leveres inkl. kuffert, adapter, 

24 mm sort/hvid starttape (4 m)
samt software og USB-kabel

Her finder du vores labelprintere, der både har tastatur og 
mulighed for tilslutning til pc, så du kan printe labels både 
via pc’en og direkte på maskinen.

•  Design labels med forskellige skrifttyper,  
størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)

• Stort udvalg af symboler og rammer
• Understregning af tekst
• Spejlvendt udskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Vertikal udskrift (lodret)
• Automatisk kniv
• Stregkoder
• Opløsning: 180/360 dpi*
• Tilslut til pc via USB-kabel
• Strømforsyning: Batterier eller adapter
•  Mulighed for mange tapefarver og -størrelser 

– find din tape på side 37
*Afhængig af model.

Derfor holder P-touch tape

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

21 22

Andre industrier
Anlægsstyring og reparation: Fleksibiliteten, mobiliteten og slidstyrken af vores industrielle 
P-touch labelmaskiner kombineret med de tilhørendes labels’ modstandsdygtighed over 
for selv de mest barske forhold og miljøer gør labelbaseret anlægsstyring til en leg. Med 
vores ekstra klæbende tape kan du være sikker på, at labelen bliver siddende på selv 
den mest udfordrende overflade – uanset om den er ru, profileret, ujævn, varm eller kold. 
Alle vores laminerede labels er meget afvisende over for snavs, fedt, smuds og gængse 
opløsningsmidler som acetone.

Produktion: P-touch labelmaskiner producerer billige og professionelle kvalitetslabels til 
anvendelse i lagerfaciliteter, værksteder og fabrikker. Laminerede P-touch labels er blevet 
testet til at overholde strenge produktionskrav, herunder kemisk eksponering, ekstreme 
temperaturer og slid. De kan integreres i systemer til styring af produktionsressourcer og 
producere labels direkte fra en database, herunder labels til beholdere og hyldeenheder, 
labels til nummerering af reservedele og underenheder samt labels til ledningsdiagrammer 
og serienummerering. Laminerede P-touch labels fås i farver, som er standard i industrien, 
og er perfekte til rørmarkering, øjeblikkelige sikkerhedsmærkater, inspektions- og 
kalibreringsmærkater, vinduesmærkater samt små skilte.

Ingeniørvirksomhed: Hvad enten det er i projektplanlægningsfasen med de utallige 
revisioner, ændringer og godkendelser eller i projektets slutfase på selve stedet, har 
dette virksomhedssegment sandsynligvis de mest varierede behov af alle. Takket 
være Brother’s udvalg af P-touch tape kan vi imødekomme alle branchens krav. Vores 
laminerede tape er specifikt udviklet til barske omgivelser, så som byggepladser, 
til både indendørs og udendørs brug. Disse laminerede labels er fremragende til 
påklæbning af advarsler og sikkerhedsinstruktioner på tunkt maskineri og skurvogne. 

P-touch labelmaskiner omfatter et bredt sortiment af farver, bredder og 
stilarter for både lamineret og ulamineret tape. Som standard får du hele 
8 meter tape, hvilket er nok til ca. 100 labels!*

Det endelige valg af tape bør træffes på baggrund af dine behov og din P-touch model. 
Oplysningerne nedenfor og på de følgende sider kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken 
type tape der passer bedst til dine specifikke behov.

Ridsefri lamineret tape
Brother’s laminerede P-touch TZ-labels 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 beskadigelse.

 

Brothers laminerede P-touch TZ-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 barskeste omgivelser.

* Dog ikke fluorescerende tape (5 m) og stoftape (3 m). Labellængden er baseret på 10 teksttegn og en 
standardlængde på 8 cm.

Labels til
elektroniske

labelm
askiner

protective coating (PET) 38µm
adhesive (acrylic)
coloured base film (PET)
adhesive (acrylic)

lettering
backing paper

P-touch labelmaskiner på jobbet Labels til P-touch labelmaskiner

beskyttende lag (PET) 38 μm
klæbemiddel (akryl)
farvelag grundfilm (PET)
klæbemiddel (akryl)
bagpapir
tekstlag

Temperatur-
bestandig

Vandafvisende Lysægte Slidbestandig Kemikaliebe-
standig

Let adskillelig

Den laminerede P-touch TZe-tape består af seks forskel-
lige 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 
barskeste omgivelser.
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P-touch pc-modeller

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43. Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

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.

PT-1230PC
•  Kræver ingen installation af software
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9 og 12 mm
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
•  Print fra Windows
• Manuel kniv
•  Leveres inkl. 12 mm sort/hvid  

starttape (5 m) og USB-kabel

PT-9800PCN
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
•  Bruger HGe-tape i størrelserne: 

12, 24 og 36 mm
• Print op til 16 linjer på 36 mm tape
•  Print fra Windows/MacOS
• Half cut
• Automatisk kniv
•  Indbygget netkort
•  Leveres inkl. adapter, 36 mm  

sort/hvid tape (8 m, HGe-tape),  
software og USB-kabel

Labelprintere til pc – få masser af muligheder for at designe 
din label. Med PT-1230PC og PT-2430PC får du label-
printere, der ikke kræver installation af software. De skal 
bare tilsluttes pc’en via USB, og så er de klar til brug. 

•  Design labels direkte på skærmen med pc’ens  
skrifttyper, logos, clipart og meget mere

• Stort udvalg af symboler og rammer
• Understregning af tekst
• Spejlvendt udskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Vertikal udskrift (lodret) (PT-1230PC kun med PE 5.0)*
• Stregkoder (PT-1230PC kun med PE 5.0)*
• Tid-/datofunktion (PT-1230PC kun med PE 5.0)*
• Opløsning: 180/360 dpi**
• Tilslut til pc via USB-kabel
•  Mulighed for mange tapefarver og -størrelser 

– find din tape på side 37
* Download gratis ekstra software (PE 5.0) på www.brother.dk
**Afhængig af model.

PT-2430PC
•  Kræver ingen installation af software
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
•  Print fra Windows
• Automatisk kniv
•  Leveres inkl. adapter, 24 mm  

sort/hvid tape (8 m) samt  
ekstra software og USB-kabel

PT-9700PC
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
•  Bruger HGe-tape i størrelserne: 

12, 24 og 36 mm
• Print op til 16 linjer på 36 mm tape
•  Print fra Windows/MacOS
• Half cut
• Automatisk kniv
•  Leveres inkl. adapter, 36 mm  

sort/hvid tape (8 m, HGe-tape), 
software og USB-kabel
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P-touch håndværker-modeller

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

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.

PT-E100VP
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9 og 12 mm
• Print op til 2 linjer på 12 mm tape
• Stort udvalg af elektriske symboler
•  Leveres inkl. kuffert, adapter og 12 mm 

sort/gul stærkt klæbende tape (8 m)

Har du brug for en label på farten, skal du prøve at kigge 
på disse, som alle er specielt designet til håndværkerbrug. 
De to største har gummibeklædte hjørner, som gør dem 
mere hårdføre. De leveres alle med adapter og kuffert, så 
de er nemme at tage med.

•  Design labels med forskellige skrifttyper,  
størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)

• Stort udvalg af symboler og rammer
• Spejlvendt udskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummerering
• Vertikal udskrift (lodret)
• Manuel kniv
• Opløsning: 180 dpi
• Strømforsyning: Batterier eller adapter
•  Mulighed for mange tapefarver og -størrelser 

– find din tape på side 37

PT-7600VP
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

6, 9, 12, 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Stregkoder
• Udvidet udvalg af elektriske symboler 
•  Download labelskabeloner fra din pc via USB
•   Leveres inkl. kuffert, adapter, NiMH-batteri, 

24 mm sort/gul stærkt klæbende (8 m)  
og 12 mm sort/hvid flex tape (8 m) samt 
hals-/håndledsrem og USB-kabel

PT-7500VP
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

6, 9, 12, 18 og 24 mm
• Print op til 7 linjer på 24 mm tape
• Stregkoder
• Udvidet udvalg af elektriske symboler 
•   Leveres inkl. kuffert, adapter og  

24 mm sort/gul stærkt klæbende 
tape (8 m) samt hals-/håndledsrem

Stærkt klæbende tape har i gennemsnit 50 % højere  
klæbeevne end vores standardtape, og er derfor  
velegnet til mere krævende opgaver.

• Ujævne, ru og profilerede overflader
• Malet metal/pulverbelagte overflader
• Frontpaneler/forsyningsskabe
• Anlæg: Vedligeholdelse, reparation og drift
• Sikkerhedsmærkater

Flex tape er beregnet til at blive viklet om buede  
overflader med lille diameter såsom el-ledninger og  
isolationsrør/rørledninger. Tapen er desuden perfekt til  
opgaver, hvor en label skal klæbe fast til sig selv (flagging).

• Omvikling/mærkning af ledninger og kabler
• Skarpe hjørner
• Cylindriske overflader/pvc-rør
• Ledningsrør/stænger/slanger
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P-touch software

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

Plug’n’label

Kræver ingen installation af
software. Så enkelt er det:
1. Tilslut til pc
2. Skriv din tekst
3. Print din label
Fås i model PT-1230PC/ 
2430PC og QL-700

Professionel-tilstand

For brugere, som har brug for endnu 
mere specifikke og tilpassede oplysninger 
på deres labels, f.eks. stregkoder, tabel-
ler, 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 let forståelig måde.

Express-tilstand

Brother ved, at du af og til foretrækker at 
udskrive mere tilpassede labels med ram-
mer, billeder, skærmbilleder, logoer eller 
lignende for at få et endnu mere profes-
sionelt 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 person-
lige og professionelt udseende labels, og 
de er vist på en meget let forståelig måde.

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.

Ekstra stærkt
klæbende

Når den medfølgende P-touch Editor 5.0 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.

*Gælder ikke PT-1230PC. Softwaren kan downloades gratis på www.brother.dk

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 med-
følger ligeledes på en række andre sprog – perfekt til brug 
i internationale arbejdsmiljøer.

P-touch Editor 5 software
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QL-570
• Printhastighed op til 68 labels/min.*

QL-720NW
•  Udskriv labels direkte fra din  

Apple iOS eller Android-enhed
• Full Speed USB-tilslutning
• Printhastighed op til 93 labels/min.*
• Indbygget kablet- og trådløst netkort
• Hukommelse til favoritlabels
•  P-touch Transfer Express Tool til over- 

førsel af skabeloner til andre QL-720NW
•  Distributing printing til print på op til  

50 QL-720NW labelprintere samtidig

QL-labelprintere

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

P-touch software

Udskriv labels  
direkte fra vores  
brugervenlige 
P-touch Editor 5.0 
software til både 
P-touch og QL.

QL-650TD
• Printhastighed op til 56 labels/min.*
• LCD-display
• Automatisk datoprint uden brug af pc
• Download af skabeloner
• Tilslutning via seriel RS 232-port
• ESC/P-udskrift

Vores labels kan anvendes inden for alle brancher, 
hvor der er brug for overblik og tydelig opmærkning:

• Medicinalindustri, laboratorier, læger
• Lagerhoteller, distributionscentre, logistik
• Catering, delikatesser, slagtere
• Advokater, revisorer
• Hoteller & events
• Butikker og mange andre

Disse labelprintere er til dig, der har brug for en label 
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, logos, clipart og meget mere

• Windows- og Mac-kompatibel
•  Bruger DK-ruller op til 62 mm
•  Opløsning: 300 × 600 dpi (QL-650TD 300 × 300 dpi)
• Automatisk kniv
• Automatisk genkendelse af labeltype
• Stregkodeudskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummering
• Labelskabeloner
• Tid-/datofunktion
• Tilslutning til pc via USB
•  Leveres inkl. software, strøm- og USB-kabel  

samt 2 startruller
•  Mulighed for mange labeltyper og størrelser 

– find din label på side 36
*Standard adresselabel
**Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software

QL-700
•  Kræver ingen installation af software**
• Printhastighed op til 93 labels/min.*

QL-710W
•  Udskriv labels direkte fra din  

Apple iOS eller Android-enhed
• Full Speed USB-tilslutning
• Printhastighed op til 93 labels/min.*
• Indbygget trådløst netkort

iPrint&Label

iPrint&Label
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QL-labelprintere og software

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43. Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

Lynhurtige labelprintere 

Uanset om du har brug for nogle få labels om ugen 
eller mange labels hver dag, vil vores labelprintere 
udføre arbejdet hurtigt, nemt og professionelt. Du kan 
vælge at bruge DK-ruller med udstansede labels i 
faste mål eller DK-ruller i endeløse baner. 

To labelprintere der kan udskrive labels på helt op til  
102 mm bredde med alt fra din pc. Det kan være både  
ClipArt, logoer eller hvad du ellers har behov for på labelen.

•  Design labels direkte på skærmen med pc’ens  
skrifttyper, logos, clipart og meget mere

• Windows- og Mac-kompatibel
• Automatisk kniv
• Automatisk genkendelse af labeltype
• Stregkodeudskrift
• Gentagen udskrift
• Automatisk nummering
• Labelskabeloner
• Tid-/datofunktion
• Tilslutning til pc
• Tilslutning via USB/seriel RS 232-port
• ESC/P-udskrift
• Downloadfunktion
• Leveres inkl. software, strøm- og USB-kabel
•  Mulighed for mange labeltyper og størrelser 

– find din label på side 36
*Standard adresselabel

QL-1060N
•  Bruger DK-ruller op til 102 mm
• Printhastighed op til 69 labels/min.*
•  Opløsning: 300 × 300 dpi
• Indbygget netkort
•  Leveres inkl. 8 m × 62 mm papir-

tape i endeløse baner, 40 stk. store 
fragtlabels 102 × 152 mm samt 
software og labelopsamlingsbakke

QL-1050
•  Bruger DK-ruller op til 102 mm
• Printhastighed op til 69 labels/min.*
•  Opløsning: 300 × 300 dpi
•  Leveres inkl. 8 m × 62 mm papir-

tape i endeløse baner, 40 stk. store 
fragtlabels 102 × 152 mm samt 
software og labelopsamlingsbakke

VM-100VP software til gæsteskilte og -administration er en 
totalløsning til registrering af besøgende og leverandører i din 
virksomhed – en løsning, der kan anvendes til udskrivning af 
gæsteskilte i høj kvalitet og registrering af gæstedata til brug 
for senere analyse og rapportering. VM100VP benyttes sam-
men med en af vores QL-labelprintere**.

Leveres inkl. 2 × DKN55224 papirruller (ca. 700 gæsteskilte), 
12 skilteholdere med clips og en opbevaringsboks til ruller.

VM-100VP
•  2 muligheder for indtastning  

af gæstedata: Modtagelses-  
og selvregistreringstilstand

•  Mulighed for beskyttelse  
med adgangskode

•  Mulighed for at hente  
tidligere oplysninger

•  Hurtig og nem installation  
og konfiguration

•  Hurtigt overblik over, hvilke 
besøgende der er registreret

•  Nødrapport printes  
med et enkelt klik 

•   Mulighed for at tilføje  
foto fra webkamera**

**Medfølger ikke
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Professionel RFID-printer

Professionelle labelprintere

Intelligente labels 

Har du brug for labels med indbyggede RFID-chips, 
finder du her en labelprinter, der også kan hjælpe med at 
holde styr på både gæster og mapper/dokumenter i virk-
somheden. Med RL-700S kan du både printe på vores 
slidstærke TZe-/HGe-tape samt den specielle SZ-tape, 
som indeholder RFID-chip.

RL-700S
•  Bruger TZe-tape i størrelserne: 

3.5, 6, 9 12, 18, 24 og 36 mm
•  Bruger HGe-tape i størrelserne: 

12, 24 og 36 mm
•  Printer på RFID (SZ-tape) i længder  

fra 53,5 til 100 mm (24 mm bred)
• Half cut
• Automatisk kniv
•  RFID-læse-, -skrive- og  

-genskrivefunktion
• 13,56 MHz RFID-labelprinter
• USB-interface
•  I-CODE SLI (ISO 15693 /  

ISO 18000-3 kompatibel)

TD-4000 og TD-4100N er to lynhurtige, avancerede 
labelprintere, der leveres med software til stregkodelabels, 
indbygget kniv og netkort (kun TD-4100N).

•  Udskriv fra forskellige operativsystemer/ 
software via Brother ESC/P-printersprog

•  Leveres inkl. 102 mm papirtape i endeløse baner (start- 
rulle, 2 m) 60 stk. 51 mm x 26 mm udstansede labels, 
strøm- og USB-kabel samt cd-rom med software, 
drivere og brugervejledning

TD-4000
•  Opløsning: 300 × 300 dpi
• Printhastighed op til 110 mm/sek.
•  Bruger RD-ruller op til 102 mm
• Automatisk kniv
• Udskriv op til 9.999 labels pr. job*
•  Understøtter over 15 populære  

1D- og 2D-stregkodeprotokoller*
•  Sammenkædning med data i .xls- og  

.mdb-filer samt SQL-serverdatabaser*
• Automatisk print af dato/klokkeslæt*
• Tilslutning via USB/seriel RS 232-port

TD-4100N (som TD-4000 dog tillige)
• Indbygget netkort
•  Understøttelse af Windows  

Server 2003 og 2008
•  Leveres inkl. netværkssoftware  

til printeradministration

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 43.

Vores ultrakompakte RL-700S printer er en alsidig lille sag. 
Printeren kan både udskrive tekstlabels, stregkodelabels og 
RFID-labels (SZ-tape, 24 mm sort på hvid), hvor en lille chip 
er indbygget i selve labelen. En af de mest oplagte anvend- 
elser er elektronisk identifikation og sporing af personale 
og besøgende i en virksomhed. RFID kan imidlertid også 
anvendes til sikring af kontorudstyr, identificering af ringbind, 
papirer osv. 

•  Leveres inkl. net- og USB-kabel, cd-rom, software, adapter,  
labelopsamlingsbakke samt 24 mm sort/hvid tape (SZ-2511, 
op til 30 RFID-labels) og 24 mm sort/hvid tape (8 m)

* Ved brug af P-touch Editor 5-software til labeldesign.
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RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere)

Printeren, der klarer arbejdet på stedet!

RuggedJet-seriens kompakte, ergonomiske letvægts-
design 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.

RJ-4030
• Bluetooth-interface

RJ-4040
• WiFi-interface

PA-BT-4000LI PA-AD-600EU
PA-CD-600CG/  
PA-CD-600WR

PA-MCR-4000 PA-CM-4000 PA-WC-4000 PA-SS-4000

Li-ion genopladeligt
batteri

AC-adapter (EU)
12 V Bil-adapter  

(til cigaret-tænderen/ 
permanent kablet)

Magnetisk  
kortlæser

Monteringssæt  
til bil

Vejrbestandigt  
hylster

Skulderstrop

Læs mere om produkterne på brother.dk eller se flere specifikationer på side 45.

Den seneste tilføjelse til Brothers sortiment af mobile printere 
tilbyder højkvalitets termoprint af op til 102 mm kvitteringer 
og labels. RuggedJet-seriens imponerende printhastighed og 
robuste karakter bevirker, at printerne opfylder kravene for en 
lang række anvendelsesområder på det vertikale marked. 

•  Høj printhastighed – 127 mm/sek. (5 inch/sek.)
• Op til 203 x 200 dpi printopløsning
•  Op til 102 mm kvitterings- og labelprint i et robust  

design (IP54-certificering)
• USB- & seriel-interface
• Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
• Hårdfør – 1,8 m faldtest
•  Tåler temperaturer fra 0° til 40° og en luftfugtighed  

på mellem 20 og 80 % (uden at danne kondens)
•  Måler kun 162 × 77 × 176 mm og vejer ca. 610 gram  

(uden batterier, papir og evt. andet tilbehør)
•  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

Tilpas dine printbehov med diverse tilbehør

Da alle printopgaver er forskellige, behøver du kun at 
bestille det tilbehør, som passer til netop dine specifikke 
behov, og på den måde kan du holde udgifterne nede.

(Mulighed for oplader  
til 4 batterier)
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Find den rigtige DK-rulle til  
din Brother QL-labelprinter

Produktnr. 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-22243* Endeløs bane 102 mm Hvid Papir 

DK-N55224 Endeløs bane 54 mm Hvid Papir, uden lim

DK-labels i endeløse baner (30,48 m)

Produktnr. 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-11241* Stor fragtlabel (200 stk.) 102 × 152 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 

Udstansede DK-labels

*Gælder til QL-1050/QL-1060N

Produktnr. 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-labels i endeløse baner (15,24 m)

Produktnr. Type Størrelse Farve Materiale

RDS05E1 Label (1552 stk.) 51 × 26 mm Hvid Papir (pakke med 12 ruller)

RDS04E1 Label (1552 stk.) 76 × 26 mm Hvid Papir (pakke med 12 ruller)

RDS03E1 Label (836 stk.) 102 × 50 mm Hvid Papir (pakke med 12 ruller)

RDS02E1 Label (278 stk.) 102 × 152 mm Hvid Papir (pakke med 12 ruller)

RDS01E2 Endeløs bane 102 × 44,3 m Hvid Papir (pakke med 12 ruller)

Find den rigtige RD-rulle til  
din Brother TD-labelprinter
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TZe-tape er kompatible med P-touch labelmaskiner, der anvender TZ-tape

Find den rigtige tapekassette til din
Brother P-touch labelmaskine

*4 m  **5 m

 

P-TOUCH KOMPATIBLITET

1010, 1090, 1230PC, 
1280, 1290, 1290DT, 
1830, 1830VP, 
2030VP, 2100VP, 
2430PC, 2700VP, 
2730VP, 7100VP, 
9700PC, 9800PCN

1000, 1010, 1090, 1230PC, 1280, 1290, 1290DT, 18R, 1830, 1830VP, 
2030VP, 2100VP, 2430PC, 2460,  2470, 2700VP, 2730VP,  7100VP,  
7500VP, 7600VP, 3600, 9600, 9700PC, 9800PCN

18R, 1830, 1830VP, 
2030VP, 2100VP, 
2430PC, 2460, 2470, 
2700VP, 2730VP, 
3600, 7500VP, 7600VP,  
9600, 9700PC, 
9800PCN

2430PC, 2460, 2470, 
2700VP, 2730VP, 
3600, 7500VP, 
7600VP, 9600, 
9700PC, 9800PCN

3600, 
9600, 
9700PC, 
9800PCN
 

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
 Standard lamineret - 8 m

TZe-111  TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-231S*

TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-431S*

TZe-435
TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561

TZe-535 TZe-555
TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661

TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751
 Fluorescerende lamineret - 5 m

TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Mat lamineret - 8 m
TZe-M31

TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Metallic lamineret - 8 m
TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

 Ulamineret - 8 m
TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Flexi-ID lamineret - 8 m
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

 Stærkt klæbende lamineret - 8 m
TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Stoftape - 3 m
TZe-FA3 TZe-FA4B

 Sikkerhedstape lamineret - 8 m
TZe-SE4

Find den rigtige tape til din
Brother P-touch labelmaskine

*5 m  **PT9700PC / PT9800PC

P-TOUCH KOMPATIBLITET

H105, D200VP, 1010, 
1090, 1230PC, 1280, 
1290, 1290DT, 1830, 
1830VP, 2030VP, 
2100VP, 2430PC, 
2700VP, 2730VP, 7100VP, 
9700PC, 9800PCN

H105, E100VP, D200VP, 1000, 1010, 1090, 1230PC, 1280, 1290, 
1290DT, 18R, 1830, 1830VP, 2030VP, 2100VP, 2430PC, 2460, 2470, 
2700VP, 2730VP, 7100VP, 7500VP, 7600VP, 3600, 9600, 9700PC, 
9800PCN

18R, 1830, 1830VP,
2030VP, 2100VP,
2430PC, 2460, 2470, 
2700VP, 2730VP,  
3600, 7500VP, 
7600VP, 9600, 
9700PC, 9800PCN

2430PC, 2460, 2470,
2700VP, 2730VP,
3600, 7500VP,
7600VP, 9600,
9700PC, 9800PCN

3600,
9600,
9700PC,
9800PCN

3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
 Standard lamineret – 8 m

(klar tape) TZe-111  TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
(klar tape) TZe-132
(klar tape) TZe-133
(klar tape) TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661
TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

 Fluorescerende lamineret – 5 m
TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

Mat lamineret – 8 m
(klar tape) TZe-M31

TZe-MQL35*
TZe-MQP35*
TZe-MQG35*

 Mat sølv lamineret – 8 m
TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

 Ulamineret – 8 m
TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Flexible lamineret – 8 m
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

 Stærkt klæbende lamineret – 8 m
(klar tape) TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Stoftape – 3 m
TZe-FA3 TZe-FA4B

 Sikkerhedstape lamineret – 8 m
TZe-SE4

 High-Grade lamineret** – 8 m
(klar tape) HGe-131V5 HGe-151V5

HGe-231V5 HGe-251V5 HGe-261V5
HGe-631V5 HGe-651V5

HGe-M931V5 HGe-M951V5
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Forbrugsstoffer
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Farvelaser-/LED-printere

HL-2700CN • • • • •

HL-3040CN/3070CW • • • • •

HL-3140CW/3170CDW • • • • • •

HL-4040CN/4050CDN/4070CDW • • • • • • • •

HL-4140CN/4150CDN • • • • • • • •

HL-4570CDW/4570CDWT • • • • • • • • •

Farvelaser-/LED-printere alt-i-én

DCP-9010CN • • • • •

DCP9020CDW • • • • • •

DCP-9040CN/9042CDN/9045CDN • • • • • • • •

DCP-9055CDN • • • • • • • •

DCP-9270CDN • • • • • • • • •

MFC-9120CN/9320CW • • • • •

MFC-9330CDW • • • • • •

MFC-9420CN • • • • •

MFC-9440CN/9450CDN/9840CDW • • • • • • • •

MFC-9460CDN/9465CDN • • • • • • • •

MFC-9970CDW • • • • • • • • •

*1 Ved 5% dækning
*2 Iht. ISO/IEC 19752
*3 Iht. ISO/IEC 19798
*4 Antal images
*5  Gælder ikke HL-4040CN,  

DCP-9040CN/9042CDN
*6  Det er kun muligt at sætte  

én ekstra skuffe under  
HL-4570CDWT

*7  Printerne kan udvides med  
op til to ekstra skuffer.  
Gælder ikke HL-5350DNLT da  
den allerede har to skuffer, der-  
for kun mulighed for én ekstra.

*8  DCP-8070D & MFC-8370DN kan  
ikke udvides med ekstra skuffe.

*9  Gælder ikke HL-5450DNT / 
HL-6180DWT / MFC-8950DWT

Finder du ikke din maskine, 
forbrugsstof eller tilbehør i skemaet, 
beder vi dig kontakte din forhandler, 
Brother eller søg på vores hjemme- 
side www.brother.dk
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Sort/hvid-laserprintere

HL-2030/2040/2070N • •

HL-2035/2037 • •

HL-2130/2132/2135W • •

HL-2140/2150N/2170W • • •

HL-2240/2240D/2250DN/2270DW • • •

HL-5130/5140/5150D/5170DN • • •

HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW • • • •

HL-5340D/5350DN/5350DNLT/5370DW*7 • • • •

HL-5440D/5450DN/5450DNT/5470DW • • • •

HL-6050/6050DN • •

HL-6180DW/6180DWT • • • • •

HL-7050/7050N • •

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én

DCP-7010/7010L/7025 • •

DCP-7030/7040/7045N • • •

DCP-7055/7055W • •

DCP-7060D/7065DN/7070DW • • •

DCP-8040/8045D • • •

DCP-8060/8065DN • • • •

DCP-8070D/8085DN*8 • • • •

DCP-8110DN • • • •

DCP-8250DN • • • • •

MFC-7420/7820N • •

MFC-7320/7440N/7840W • • •

MFC-7360N/7460DN/7860DW • • •

MFC-8220/8440/8840D • • •

MFC-8370DN/8880DN/8890DW*8 • • • •

MFC-8460N/8860DN/8870DW • • • •

MFC-8510DN • • • •

MFC-8950DW/8950DWT • • • • •

MFC-9050/9060/9500/9550 • •

MFC-9070/9160/9180 • •

Fax (laser)

FAX-2820 • •

FAX-2840 • • •

FAX-8000P/8200P/8250P/8650P • •

FAX-8070P • •
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*1 Ved 5% dækning     *2 Iht. ISO/IEC 24711

Blækpatroner Inkjetpapir
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Farveinkjet alt-i-én

DCP-J125/J140W/J315W/J515W • • • • • •

DCP-J525W/J725DW/925DW • • • • • •

DCP-J715W • • • • • •

DCP-110C/115C/117C/120C/310CN/315CN/340CW • • • • • •

DCP-130C/330C/350C/540CN/560CN/750CW/770CW • • • • • •

DCP-135C/150C • • • • • •

DCP-145C/165C/195C/375CW • • • • • •

DCP-385C/585CW • • • • • •

DCP-4020C • • • • • •

DCP-J4110DW • • • • • • • • • •

DCP-6690CW • • • • • • • • •

MFC-J410/MFC-J415W • • • • • •

MFC-J430W/J625DW • • • • • •

MFC-J615W • • • • • •

MFC-J4510DW/J4710DW • • • • • • • • • •

MFC-5910DW/J6510DW/J6710DW/J6910DW • • • • • • • • • •

MFC-210C/215C/410CN/425CN/620CW/820CW • • • • • •

MFC-240C/440CN/465CN/845CW/885CW/5860CN • • • • • •

MFC-260C • • • • • •

MFC-250C/290C/295CN • • • • • •

MFC-3220C/3420C/3820CN • • • •

MFC-3240C/5840CN • • • • • • •

MFC-490CW/J615W/790CW/990CW • • • • • •

MFC-4820C • • • • • •

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

Fax (blæk)

FAX-1360C (kun sort blæk) •

FAX-1820C • •

FAX-1840CN • • •

Faxfarvebånd PocketJet, RuggedJet og scanner tilbehør & forbrugsstoffer
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Faxfarvebånd 
PocketJet
RuggedJet
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Termo-fax

FAX-T74/76/84/86/94/96 • •

FAX-T104/T106 • •

FAX-920/930/MFC-925 • • •

FAX-1020/1030/MFC-1025 • •

PocketJet (Mobile printere)

PJ-622/623/662/663 • • • • • • • • • • • •

RuggedJet

RJ-4030/4040 • • • • • • • • • • •

Scanner

ADS-2100 • •

ADS-2600W • •
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De væsentligste specifikationer på maskinerne er samlet 
på de følgende sider, så du nemt kan sammenligne 
maskinerne. Du kan læse mere om maskinerne og se 
flere specifikationer på vores hjemmeside, hvor du også 
kan downloade tekniske datablade.

Specifikationer

Sort/hvid-laserprintere og alt-i-én
HL-2130 HL-2135W HL-2240 HL-2240D HL-2250DN HL-2270DW HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT

P
ri

n
t

Printhastighed Op til 20 ppm Op til 24 ppm Op til 26 ppm Op til 38 ppm Op til 40 ppm

Første side inden for 10 sek. 8,5 sek. 8,5 sek. 8,5 sek.

Printopløsning maks. 2400×600 dpi 1200×1200 dpi 1200×1200 dpi

Emulering GDI PCL6 PCL6, BrScript-3 (PS3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
PCL6, BrScript-3 (PS3), 

IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850

G
e

n
e

re
lt

Type Sort/hvid-laserprinter Sort/hvid-laserprinter Sort/hvid-laserprinter

Styresystem Windows®/MacOS™/Citrix/Linux
Windows®/Dos/MacOS™/

Citrix/Linux
Windows®/Dos/MacOS™/Linux Windows®/Dos/MacOS™/Linux

Duplexprint Manuel Ja Ja Ja

Hukommelse (std./maks.) 8 MB 16 MB 8 MB 32 MB 64 MB 64/320 MB 128/384 MB 128/384 MB

Interface Hi-Speed USB 2.0
Hi-Speed USB 2.0,  
IEEE 1284 parallel

Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0

Netværksinterface - 802.11 b/g - 10/100 Base-TX
10/100 Base-TX,  

802.11 b/g
- 10/100 Base-TX

10/100 Base-TX,  
802.11 b/g/n

10/100/1000 Base-TX,  
802.11 b/g/n

Papirskuffe
Op til 250 ark samt 
enkeltarksfødning

Op til 250 ark samt 
50-arks fleksibel bakke

Op til 250 + 500 ark og  
50-arks fleksibel bakke

Op til 250 ark og  
50-arks fleksibel bakke

Op til 500 ark og  
50-arks fleksibel bakke

Op til 500 + 500 ark og  
50-arks fleksibel bakke

Ekstra papirskuffe - Op til 500 ark (LT5400) - Op til 500 ark (LT5400) Op til 500 ark (LT5400) -

Stor toner*1 - - TN2220 TN3380 TN3380/TN3390

Standard toner*1 TN2010 TN2210 TN3330 TN3330

Medfølgende toner*1 Starttoner (700 sider) TN2210
Starttoner 

(2000 sider)
TN3330 TN3380

Størrelse (b×d×h) 368×360×183 mm 371×384×245 mm 371×384×375 mm 371×384×257 mm 371×384×288 mm 371×384×418 mm

Vægt (uden emballage) 6,7 kg 7,0 kg 10,4 kg 10,5 kg 13,6 kg 10,5 kg  11,5 kg 14,6 kg

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én
DCP-7055/
DCP-7055W

DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW DCP-8110DN MFC-8510DN DCP-8250DN MFC-8950DW MFC-8950DWT

P
ri

n
t

Printhastighed Op til 20 ppm Op til 24 ppm Op til 26 ppm Op til 24 ppm Op til 26 ppm Op til 36 ppm Op til 40 ppm

Første side inden for 10 sek. 8,5 sek. 8,5 sek. 8,5 sek.

Printopløsning 2400×600 dpi 1200×1200 dpi 1200×1200 dpi

Emulering GDI PCL6 GDI
PCL6, 

BrScript-3 (PS3)
PCL6, BR-Script 3 (PS3), 

IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
PCL6, BR-Script 3 (PS3), 

IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850

K
o

p
i Zoom 25-400 % 25-400 % 25-400 %

Stak, sortér/ 
multikopi

Kun stak/op til 99 kopier Ja/op til 99 kopier
Kun stak/ 

op til 99 kopier
Ja/op til 99 kopier Ja/op til 99 kopier Ja/op til 99 kopier

Fa
x

Faxmodem - 14,4 kbps 33,6 kbps - 33,6 kbps - 33,6 kbps

Enkelttaster/hurtigopkald - 8/200 - 16/300 - 32/300

Hukommelse 
(sende/modtage)

- Op til 400 sider Op til 500 sider - Op til 500 sider - Op til 500 sider

Dual Access - Ja - Ja - Ja

S
ca

n

Farve / s/h Ja/ja Ja/ja Ja/ja

Opløsning flatbed
(optisk/interpoleret)

600×2400/19200×19200 dpi 1200×1200/19200×19200 dpi 1200×1200/19200×19200 dpi

Flatbed/ADF Ja/nej Ja/ja Ja/nej Ja/ja Ja/ja Ja/ja

G
en

er
el

t

Type Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan Sort/hvid-laser print/kopi/fax/farvescan
Sort/hvid-laser 

print/kopi/farvescan
Sort/hvid-laser print/
kopi/fax/farvescan

Sort/hvid-laser 
print/kopi/farvescan

Sort/hvid-laser 
print/kopi/fax/farvescan

Styresystem Windows®/MacOS™/Citrix/Linux
Windows®/Dos/ 

MacOS™/Citrix/Linux
Windows®/MacOS™/Citrix/Linux

Windows®/Dos/ 
MacOS™/Citrix/Linux

Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux

Duplexprint/-kopi/-scan Manuel print Ja (kun print) - Ja (kun print) Ja (kun print) Ja

Hukommelse (std./maks.)
DCP-7055: 16 MB

DCP-7055W: 32 MB
32 MB 32 MB 32 MB 64/320 MB 128/384 MB

USB-port - Ja, scan til og print fra Ja, scan til og print fra

Interface Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0

Netværksinterface
 802.11 b/g

(kun DCP-7055W)
- 10/100 Base-TX

10/100 Base-TX,  
802.11 b/g

10/100 Base-TX
10/100 Base-TX,  

802.11 b/g
10/100 Base-TX 10/100/1000 Base-TX

10/100/1000 Base-TX 
802.11 b/g/n

Papirskuffe Op til 250 ark samt enkeltarksfødning
Op til 250 ark samt 

50-arks fleksibel bakke
Op til 500 ark samt 

50-arks fleksibel bakke
Op til 500 + 500 ark og  
50-arks fleksibel bakke

Ekstra papirskuffe - Op til 500 ark (LT5400) Op til 500 ark (LT5400) -

Stor toner*1 - TN2220 TN3380 TN3380/TN3390

Standard toner*1 TN-2010 TN2210 TN3330 TN3330

Medfølgende toner*1
Starttoner 

(op til 700 sider)
TN2210

Starttoner  
(op til 700 sider)

TN2210
Starttoner 

(op til 2000 sider)
TN3380

Størrelse (b×d×h) 405×399×268 mm 405×399×316 mm 405×399×268 mm 405×399×316 mm 405×415×423 mm 491×415×477 mm 491×415×607 mm

Vægt (uden emballage) 9,8 kg 10,1 kg 11,4 kg 10,3 kg 11,4 kg 11,6 kg 15,6 kg 15,8 kg 15,6 kg 17,7 kg 20,8 kg

*1 Se side 38 for antal sider.
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Farvelaser-/LED-printere
HL-3140CW HL-3170CDW HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT

P
ri

n
t

Printhastighed s/h / farve Op til 18/18 ppm Op til 22/22 ppm Op til 22/22 ppm Op til 24/24 ppm Op til 28/28 ppm

Første side inden for, s/h / farve 16 sek. 16 sek.

Printopløsning maks. 2400×600 dpi 2400×600 dpi

Emulering GDI PCL6, BR-Script3 PCL6, BR-Script3

G
e

n
e

re
lt

Type LED-farveprinter Farvelaserprinter

Styresystem Windows®/MacOS™/Linux Windows®/Dos/MacOS™/Linux Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux

Duplexprint Manuel Ja Manuel Ja

Hukommelse (std./maks.) 64 MB 128 MB 128/384 MB

PictBridge/USB-port - - -/Ja

Interface High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0

Netværksinterface 802.11 b/g/n
10/100 Base-TX 

802.11 b/g/n
10/100 Base-TX 10/100 Base-TX, 802.11 b/g

Papirskuffe Op til 250 ark samt enkeltarksfødning Op til 250 ark samt 50-arks fleksibelbakke
Op til 250+500 ark samt  
50-arks fleksibel bakke

Ekstra papirskuffe - Op til 500 ark (LT-300CL) -

Ekstra store tonere*1 - - TN328BK/C/M/Y

Store tonere*1 TN245C/M/Y TN325BK/C/M/Y

Standard tonere*1 TN241BK/C/M/Y TN320BK/C/M/Y

Medfølgende tonere*1 Starttonere (1000 sider) TN320BK/C/M/Y

Størrelse (b×d×h) 410×465×240 mm 410×486×313 mm 410×495×446 mm

Vægt (uden emballage) 17,4 kg 18,1 kg 21 kg 27 kg

Farvelaser-/LED-printere alt-i-én
DCP-9020CDW MFC-9330CDW DCP-9055CDN DCP-9270CDN MFC-9460CDN MFC-9970CDW

P
ri

n
t

Printhastighed s/h / farve Op til 18/18 ppm Op til 22/22 ppm  Op til 24/24 ppm Op til 28/28 ppm Op til 24/24 ppm Op til 28/28 ppm

Første side inden for 16 sek. 16/16 sek.

Printopløsning maks.  2400×600 dpi 2400×600 dpi

Emulering PCL6, BR-Script3 PCL6, BR-Script3

K
o

p
i Zoom 25-400 % 25-400 %

Stak, sortér/multikopi Ja/Op til 99 kopier Ja/Op til 99 kopier

F
a

x

Faxmodem - 33,6 kbps - 33,6 kbps

Enkelttaster/hurtigopkald - -/200 - 16/300 40/300

Hukommelse (sende/modtage) - Op til 500 sider - Op til 500 sider

Dual Access - Ja - Ja

S
c

a
n

Farve / s/h Ja/ja Ja/ja

Flatbed/ADF Ja/ja Ja/ja

Opløsning flatbed  
(Optisk/interpoleret)

2400×1200 / 19200×19200 dpi 2400×1200 / 19200×19200 dpi

G
e

n
e

re
lt

Type
LED-farve 

print/scan/kopi
LED-farve 

print/scan/kopi/fax
Farvelaser print/scan/kopi Farvelaser print/scan/kopi/fax

Duplexprint/-kopi/-scan Ja (kun print) Ja (kun print) Ja Ja (kun print) Ja

Styresystem Windows®/Dos//MacOS™/Linux Windows®/Dos/Citrix/MacOS™/Linux

Hukommelse (std./maks.) 192 MB 128/384 MB 256/512 MB 128/384 MB 256/512 MB

PictBridge/USB-port - Nej/ja - Nej/ja

Interface High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0

Netværksinterface 10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n 10/100 Base-TX 10/100 Base-TX, 802.11 b/g

Papirskuffe Op til 250 ark samt enkeltarksfødning Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke

Ekstra papirskuffe - Op til 500 ark (LT300CL)

Ekstra store tonere*1 - - TN328BK/C/M/Y - TN328BK/C/M/Y

Store tonere*1 TN245C/M/Y TN325BK/C/M/Y

Standard tonere*1 TN241BK/C/M/Y TN320BK/C/M/Y

Medfølgende tonere*1 Starttonere (1000 sider) TN320BK/C/M/Y

Størrelse (b×d×h) 410×483×410 mm 410×483×410 mm 410×503×492 mm 490×526×530 mm 410×503×492 mm 490×526×530 mm

Vægt (uden emballage) 23,2 kg 23,4 kg 26,5 kg 28,5 kg 26,5 kg 28,5 kg

*1 Se side 38 for antal sider.



A4/A3-farveinkjet alt-i-én
DCP-J4110DW MFC-J4510DW MFC-J4710DW MFC-J5910DW MFC-J6510DW MFC-J6710DW MFC-J6910DW

P
ri

n
t

Printformat/print til kant Op til A3 (via manuel arkføder)/Ja Op til A3/Ja Op til A3/Ja

Printhastighed s/h / farve (kladde) Op til 33/25 ppm Op til 35/27 ppm Op til 35/27 ppm

Printhastighed s/h / farve (ISO) Op til 18/16 ipm Op til 20/18 ipm Op til 12/10 ipm

Opløsning 6000×1200 dpi 6000×1200 dpi

Duplexprint A4 A4/A3

Emulering GDI GDI

K
o

p
i

Kopiformat Op til A4 Op til A4 Op til A3

Zoom 25-400 % 25-400 %

Stak, sortér/multikopi Ja/op til 99 kopier Ja/op til 99 kopier

F
a

x

Faxformat - Op til A4 Op til A4 Op til A3

Faxmodem - 33,6 kbps 33,6 kbps

Enkelttaster/hurtigopkald - -/100 -/100 16/200

Hukommelse (sende/modtage) - Op til 200 sider Op til 400 sider

Dual Access - Ja Ja

S
c

a
n

Scanneformat Op til A4 Op til A4 Op til A3

Farve / s/h Ja/Ja Ja/ja

Opløsning optisk/interpoleret 2400×2400 / 19200×19200 dpi 2400×2400 / 19200×19200 dpi

Flatbed/ADF Ja/- Ja/ja Ja/ja

G
e

n
e

re
lt

Duplexscan/-kopi/-fax - - Ja - Ja (kun i A4)

PictBridge/USB-port Ja/ja Ja/ja

Indgang til hukommelseskort Ja Ja

TFT LCD-farvedisplay 4,5 cm LCD-touchscreen 9,3 cm LCD-touchscreen
4,9 cm touchscreen 

med touchpanel
8,3 cm farvedisplay 8,3 cm touchscreen

Styresystem Windows®/MacOS™/Linux Windows®/MacOS™/Linux

Hukommelse (std./maks.) 128 MB 256 MB 64/64 MB 192/192 MB

Interface High Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0

Netværksinterface 10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n 10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n

Papirskuffe Op til 150 ark
Op til 150 ark (A4) 
+ 250 ark (A4/A3)

Op til 250 ark  Op til 250+250 ark

Manuel direkte papirgennemgang Ja Ja

XL-blækpatroner*1 LC127XLBK / LC125XLC/M/Y LC1280XLBK/C/M/Y

Standard blækpatroner*1 LC123BK/C/M/Y LC1240BK/C/M/Y

Medfølgende blækpatroner*1 LC123BK/C/M/Y LC1240BK/C/M/Y

Størrelse (b×d×h) 480×290×163 mm 480×290×186 mm 480×290×254 mm 514×461×260 mm 540×489×257 mm 540×489×331 mm

Vægt 8 kg 9,3 kg 11,3 kg 13,6 kg 15,6 kg 18,2 kg 18,5 kg

Specifikationer

A4-farveinkjet alt-i-én
DCP-J140W DCP-J315W DCP-J525W DCP-J725DW DCP-J925DW MFC-J430W MFC-J625DW

P
ri

n
t

Printhastighed s/h / farve (kladde) Op til 33/27 ppm Op til 35/28 ppm Op til 33/26 ppm Op til 35/27 ppm Op til 33/26 ppm OP til 35/27 ppm

Printhastighed s/h / farve (ISO) Op til 5/5 ipm - Op til 10/8 ipm Op til 12/10 ipm Op til 10/8,0 ipm Op til 12/10 ipm

Printopløsning 6000×1200 dpi 6000×1200 dpi

Print på cd/dvd/bd - - Ja -

Duplexprint - - Ja - Ja

Emulering GDI GDI

K
o

p
i Zoom 25-400 % 25-400 %

Multikopi Op til 99 kopier Op til 99 kopier

F
a

x

Faxmodem - - 14,4 kbps

Hurtigopkald - - 40 100

Hukommelse (sende/modtage) - - Op til 170 sider Op til 400 sider

Dual Access - - Ja Ja

S
c

a
n

Farve / s/h Ja/ja Ja/ja

Opløsning  (Optisk/Interpoleret) 2400×1200 / 19200×19200 dpi 2400×1200 / 19200×19200 dpi 2400×2400 / 19200×19200 dpi 2400×1200 / 19200×19200 dpi

Flatbed/ADF Ja/nej Ja/nej Ja/ja

G
e

n
e

re
lt

Type Farveinkjet print/scan/kopi Farveinkjet print/scan/kopi Farveinkjet print/scan/kopi/fax

Display LCD-display med 1 tekstlinje 4,8 cm farve-LCD 4,9 cm touchscreen med touchpanel 8,3 touchscreen 4,8 cm farve-LCD
4,9 cm touchscreen  

med touchpanel

Styresystem Windows®/MacOS™/Linux Windows®/MacOS™/Linux

Intern hukommelse (std./maks.) 32 MB 40 MB 64 MB 32 MB 64 MB

PictBridge/USB-port - - Ja/ja - Ja/ja

Indgang til hukommelseskort - Ja - Ja - Ja

Interface Hi Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed USB 2,0

Netværksinterface 802.11 b/g/n 802.11 b/g 802.11 b/g/n
10/100 Base-TX 

802.11 b/g/n
802.11 b/g/n

Papirskuffe Op til 100 A4-ark Op til 100 A4-ark Op til 100 A4-ark + 20 foto 10x15 cm Op til 100 A4-ark
Op til 100 A4-ark 

 +20 foto 10x15 cm

Store blækpatroner*1 - LC1240BK/C/M/Y

Standard blækpatroner*1 LC985BK/C/M/Y LC1220BK/C/M/Y

Medfølgende blækpatroner*1 LC985BK/C/M/Y LC1220BK/C/M/Y

Størrelse (b×d×h) 390×368×150 mm 405×378×160 mm 405×378×180 mm

Vægt (uden emballage) 6,8 kg 8,7 9 kg 9,3 kg 9 kg

*1 Se side 39 for antal sider.42
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P-touch labelmaskiner
PT-H105 PT-D200VP PT-18R PT-2030VP PT-2470 PT-2730VP PT-3600 PT-9600 PT-1230PC PT-2430PC

PT-9700PC 
PT-9800PCN

F
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Tapebredde mm 3,5-12 6-18 3,5-18 6-24 3,5-24 6-36 3,5-12 3,5-24 3,5-36

Antal linjer (maks.) 2 5/sw 5 7 7/sw 16/sw Software

Maks. printhøjde grafik/tekst mm 9/6,8 9/7,9 15,8/14,7 15,8/14,7 18,1/15,8 27,1/- 9 18 27,1

Stilarter (fed, kursiv, etc.) 9 10 12/sw 10 6 10/sw 18/sw Software

Fonte 1 14 4/sw 4 1 8 10/sw Software

Printstørrelser 3 7/sw 8 9 24/sw Software

Understregning Ja Software

Spejlvendt print - Ja Software

Gentaget print 1-9 1-99 1-9 1-99 1-999 Software

Fortløbende nummerering - 1-9 1-99 1-9 1-99 1-999 Software

Vertikal print Ja Software

Rammer 7 97 14 16 15 20 30 Software

Deco mode-design 12 12 - - - - - - Software

Antal tegn og symboler 178 617 386 715 537 715/sw 449/sw Software

Hukommelse 720 2000 459 1800 2000 2800 10240 Software

Kniv Manuel Automatisk Manuel Automatisk Manuel Automatisk

Halfcut - Ja - Ja

Tid-/datofunktion - Ja Ja Ja (kun PE-5,x) Software

Stregkoder - 9/sw Ja (kun PE-5,x) Software

Tabulatorfunktion - Ja Software

Blokfunktion - Ja Software

Skabeloner - 26 14 10 17 31 Software

Batterier, antal + type 6×AAA*2 Ni-MH 6×AA*2 8×AA*2 - Ni-MH 6×AAA*2 6×AA*2 -

Opløsning 180 dpi 360 dpi 180 dpi 360 dpi (720)

Tastatur ABCD QWERTY ABCD QWERTY -

Display, tegn × linjer 12×1 15×1 15×2 16×2 16×3 20×3 -

P
c
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Tilslutning via USB - Ja - Ja Ja

Tilslutning via RS-232-port - Ja - Ja

Print fra Windows/Mac - Windows - Windows/Mac Windows Windows/Mac

Downloadfunktion - Ja - Ja

P-touch Editor software - Medfølger*3 - Medfølger*3 Medfølger*3

Netværkstilslutning - - Ja, PT-9800PCN

Adapter model AD24ESEU*2 AD24ESEU AD18ESEU AD24ESEU AD18ESEU AD24ESEU AD9100ES AD24ESEU*2 AD24ESEU AD9100ES

Medfølgende dele Se produktsider Se produktsider

P-touch til håndværkere
PT-E100VP PT-7500VP PT-7600VP

F
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Tapebredde mm 3,5-12 6-24

Antal linjer (maks.) 2 7

Maks. printhøjde grafik/tekst mm 9/6,8 18,2/15,8

Stilarter (fed, kursiv, etc.) 9 6

Fonte 1

Printstørrelser 3 8

Understregning Ja - -

Spejlvendt print - Ja

Gentaget print 1-9 1-99

Fortløbende nummerering 1-9 1-99

Vertikal print Ja

Rammer/mønstre 1 15

Deco mode-design -

Antal tegn og symboler 168 537

Hukommelse 720 2000

Kniv Manuel

Halfcut -

Tid-/datofunktion -

Stregkoder - 9

Tabulatorfunktion Ja -

Blokfunktion - Ja

Skabeloner - 10 10+download

Batterier, antal + type 6×AAA*2 6×AA*2 Ni-MH

Opløsning 180 dpi

Tastatur ABCD

Display, tegn x linjer 16×1 16×2
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Tilslutning via USB - Ja

Tilslutning via RS-232-port -

Print fra Windows/Mac -

Downloadfunktion - Ja, fra Windows

P-touch Editor software - Medfølger

Adapter model AD24ESEU AD18ESEU AD18ESEU

Medfølgende dele Se produktsider

QL-/ TD-labelprintere
QL-570 QL-650TD QL-700 QL-710W QL-720NW

QL-1050 
QL-1060N

TD-4000 
TD-4100N

L
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Teknologi Direkte termisk

Printhastighed, labels/min. 68 56 93 69

Labelbredde Op til 62 mm Op til 102 mm

Opløsning 300×600 dpi 300 dpi 300×600 dpi 300 dpi

Kniv Automatisk

Automatisk mediasensor Ja -

Tape DK-ruller RD-ruller eller andre

LCD-display - Ja -

Skabelon-download - Ja - - Ja Ja

L
a
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Fonte Alle True Type-fonte kan anvendes

Fontstørrelse Afhængig af font

Linjer Afhængig af font

Tegn og symboler Tusinder + egne

Rammer 75 + egne

Vertikal/horisontal print Ja

Spejlvendt print Ja

Roteret print Ja

Understregning Ja

Stregkoder Ja

Gentaget print Ja

Fortløbende nummerering Ja

Labelskabeloner Ja

Tid-/datofunktion Ja Også uden pc Ja

P
c

-t
ils

lu
tn

in
g

Tilslutning via USB Ja

Tilslutning via serial RS 232-port - Ja - - Ja Ja

Print fra Windows/Mac Ja

ESC/P-print - Ja - - Ja Ja

Downloadfunktion - Ja - - - Ja

P-touch Editor software PE 5.x medfølger*1

Netværksinterface - - 802.11 b/g/n
10/100 Base-TX 

802.11 b/g/n
10/100 Base-TX 

(kun QL-1060N og TD-4100N)

Medfølgende dele Software/dokumentations-cd-rom, installationguide, 2 startruller, USB- og strømkabel

Software udviklingspakke*4 b-PAC SDK, kan downloades gratis

Se fodnoterne for P-touch på side 45.
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Specifikationer

PocketJet – mobile printere
PJ-622 PJ-662 PJ-623 PJ-663

P
ri

n
t

Printopløsning 203×200 dpi 300×300 dpi

Printteknologi Direkte termisk

Printhastighed
Gns.: 9,4 sek./side eller 31,6 mm/sek.  

(i Brother standardmiljø*1)

Papirfødningsmetode Manuel papirfødning

Printbart område 279,4 mm × 203,2 mm (maks.) A4-format

Antal sider pr. batteriopladning Genopladeligt Li-ion-batteri: ca. 300 sider, NiMH-batteri ca. 70 sider*2

In
te

rf
a

c
e

USB Full Speed USB 2.0 type A til mini type B, printer

IrDA Ver.1.2 (IrCOMM og IrOBEX)

Bluetooth -
Ver. 2.0+EDR 

Class 2 SPP & BIP-profiler 
understøttes

-
Ver. 2.0+EDR 

Class 2 SPP & BIP-profiler 
understøttes

E
m

u
le
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m
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se ESC/P-emulering Ja

Fontstørrelser
10 cpi, 12 cpi, 15 cpi 

og proportionale størrelser

Stregkoder -

Hukommelsesstørrelse - 5.888 Kb

Hukommelsessteder - 99

G
e

n
e

re
lt

Størrelse (b×d×h) 255×55×30 mm

Vægt 470-473 g, uden batteri og papir

Batterier, ekstra tilbehør Genopladelige batterier, NiMH-14,4V/Li-ion-11,1 V

AC-adapter, ekstra tilbehør AC-adapter

Biladapter, ekstra tilbehør 2 typer, cigarettænderstik eller permanent kablet

Styresystemer Windows XP/Vista/7/Mac

Temperaturer I brug: 0 til +40° C, opbevaring: -15 til +50° C 

Luftfugtighed
I brug: 30 til 80 % (ingen kondens) 

Opbevaring: 30 til 85% (ingen kondens)

Autosluk Ja: 7 indstillinger fra 0 til 60 minutter

Medfølgende dele Printer, Kvikguide til installation, cd-rom (med driver og brugsanvisning). USB-kabel og renseark.

FAX
FAX-T104 FAX-T106 FAX-2840

P
ri

n
t

Printhastighed - Op til 20 ppm

Første side inden for - -

Printopløsning - -

K
o

p
i Zoom 50-150 % 25-400 % 

Stak, sortér/ 
multikopi

-/op til 99 kopier Ja/op til 99 kopier

F
a

x

Faxmodem 9,6 kbps 14,4 kbps 33,6 kbps

Enkelttaster/hurtigopkald 4/100 22/200

Hukommelse (op til) 25 sider 400 sider

Dual Access Ja, næste fax Ja, op til 50 job

G
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Type Thermo transfer S/h-laser

ADF, Automatisk dokumentføder Op til 10 ark Op til 30 ark

Højttalertelefon - Ja -

Digital telefonsvarer - Ja -

Papirskuffe Op til 30 ark Op til 250 ark

Standard/store forbrugsstoffer*1 PC75 (140 sider + kassette)/PC72RF (2 x 140 sider) TN2210/TN2220

Medfølgende forbrugsstoffer Kassette med startrulle til 30 sider Starttoner (op til 1000 sider)

Størrelse (b×d×h) 302×267×340 mm 368×360×311 mm

Vægt (uden emballage) 2,7 kg 2,8 kg 8,8 kg

* 1 Tallene afhænger af driftsmiljøet. Brother standardmiljø” er baseret på en 
A4-størrelse med JAITA J1-mønster ved en temperatur på 25° C, via USB.

*2 1,9 % printcyclus ved brug af fuldt opladet nye batterier.
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Specifikationer

RuggedJet – mobile kvitterings- og labelprintere
RJ-4030 RJ-4040

P
ri
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Type Direct Thermal

Opløsning 203 dpi

Printhastighed 5 ips

Print bredde – Maks. 4.09” (104 mm)

Rulle bredde – Maks./min. 4.64” (118 mm) / 2.0” (51 mm)

Maks. rullediameter 2.28” (58 mm)

Stregkoder Mest brugte stregkoder

Fonte 14 bitmap- og 3 konturfonte

T
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Understøtter

Drivere: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 (RJ-4030/4040) 
Windows® Server 2003, 2008, 2008R2 (kun RJ-4040) 

SDKs: Windows® CE 5.0 og nyere, Windows® Mobile 5.0 og nyere, Android™ 2.2 og nyere. 
PDF-print: SDKs for Windows® Mobile 5.0 og nyere, og Android™ 2.2 og nyere.

Emulering / Sprog ZPL II®, BPL (P-touch® Template 2.0), ESC/P, Raster

Software / Hjælpeværktøj P-touch® Editor 5.0, P-touch® Transfer Manager 2.1, BRAdmin Light, BRAdmin Pro, Network setting tool

Interface
USB, Seriel (RS-232C), 

Bluetooth (Ver. 2.0+EDR, Class2)
USB, Seriel (RS-232C), 

Wi-Fi (IEEE 820.11 b/g/n)

Trådløst sikkerhed -
WEP (64 /128), TKIP, AES, WPA-PSK, 

WPA2-PSK, EAP-FAST, EAP-LEAP

G
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Brugerinterface 3 knapper, 4 LED

Hukommelse RAM: 32MB / Flash: 16MB

Tæthedsklasse IP54

Faldtest 1,8 m (i Brother standardmiljø)

Batterilevetid 6 timer / 2000 recepter / labels 4×6”

Strømforsyning Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, biladapter (alt er tilbehør)

Størrelse (b×d×h) 162×77×176 mm

Vægt med batteri 850 g

Ekstra tilbehør Se side 35

Leveres inkl.
Bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom 

(printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware

DS-600 DS-700D ADS-2100 ADS-2600W

S
c
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n

Type Mobile scannere Desktop ADF duplexscanner

Image sensor Single CIS (contact image sensor) Dual CIS (contact image sensor) Dual CIS (contact image sensor)

Opløsning Op til 600 × 600 dpi Op til 600 × 600 dpi optisk, 1200 × 1200 dpi interpoleret

Scannehastighed Op til 5 ppm sort/hvid / 3 ppm farve Op til 10 ppm sort/hvid / 3 ppm farve Op til 24 ppm (A4)

Duplexscan - Ja Ja

Scannehastighed (duplex) - Op til 10 ppm (5 ark) sort/hvid / 3 ppm (1,5 ark) farve Op til 48 ppm (24 ark) (A4)

P
a
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Dokumentføder (ADF) - Op til 50 ark (A4)

Multifødningssensor - Ja, ultrasonisk

Standard papir A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal og visitkort A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal og visitkort

Dokumentstørrelser 76 - 216 mm (bred) og 50 - 356 mm (lang) 51 - 215,9 mm (bred) og 70 - 863 mm (lang)

Papirvægt 65 - 120 g/m2 52 - 110 g/m2 (enkelt ark op til 200 g/m2)
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Display - - 9,3 cm touchscreen

Interface Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0

Netværksinterface - - 10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n

USB-port - Ja, scan direkte til USB-nøgle

Media Recepter, visitkort og papirdokumenter Recepter, visitkort, plastikkort og papirdokumenter

E-mail adressebog - - Ja

Scan til PDF, JPEG og TIFF E-mail, billede, OCR, fil, via software E-mail, billede, OCR, fil,  
USB-nøgle, FTP, netværk,  
e-mail server eller Cloud

Software til Windows Brother DSmobileSCAN II,  
Presto!® PageManager® 9 SE

Brother DSmobileSCAN II,  
Presto!® PageManager® 9 SE,  
NewSoft® Presto!® BizCard 6

Brother Control Center 4, NewSoft® Presto!  
Biz Card 6, Nuance® PDF Convertor Professional 7,  

Nuance® PaperPort 12 SE

Software til Mac Presto!® PageManager® 9 SE Presto!® PageManager® 9 SE, 
NewSoft® Presto!® BizCard 5

Brother Control Center 2, NewSoft® Presto!  
Biz Card 5, PageManager® Version 9 SE

OS Support Windows XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.3 eller nyere Windows, Mac OS, Linux (download)

Scan til søgbar PDF Ja, kræver installation af software (medfølger) Ja 

Driver-kompatibilitet  Windows – TWAIN og WIA 
Mac OS – TWAIN og ICA

Windows – TWAIN, WIA, ISIS 
Mac OS – TWAIN, ICA, Linux - SANE

Størrelse (b×d×h) 282×50×39 mm 319×76×54 mm 299×220×179 mm

Vægt 315 g 603 g 3,3 kg 3,6 kg

Leveres inkl.  USB-kabel, software med drivere, taske, 2 indføringsark til beskyttelse  
af billeder ved scanning, 2 kalibrerings- og 1 renseark

 Strøm- og USB-kabler, software med drivere  
samt kvikstartsguide og brugsanvisning på dvd

Scannere

Fodnoter til side 43:
“sw” i tabellen refererer til PC-softwaren. P-touch Editor fra Brother 
har mange fonte, rammer, symboler og stregkoder, og kan også 
importere andre symboler og logoer.
*1 Download flere design-skabeloner fra http://solutions.brother.com
*2 Medfølger ikke.
* 3  Software-version kan variere fra model til model.  

Seneste version kan downloades fra www.brother.dk
*4 Kontakt Brother for mere information



Miljøpartner

Brother tænker grønt 
Hjælp miljøet med Brothers returprogram! 

Brother opfylder naturligvis de gældende miljøkrav og 
-forpligtelser, men vi ønsker at gå længere end de for-
melle krav. Som et led i vores miljøpolitik, indsamler og 
genbruger vi brugte tonere/tromler og blækpatroner. Du 
kan også være med til at beskytte miljøet ved at returnere 
dine brugte Brother tonere/tromler og blækpatroner til 
genbrug. Det er gratis at sende pakken retur til genbrug 
med Post Danmark. 

Brother Miljøpartnere

For at gøre det endnu lettere for dig at hjælpe os med 
at beskytte miljøet, har vi indgået en aftale med en lang 
række af vores forhandlere om, at de kan modtage dine 
brugte forbrugsstoffer, når du alligevel er nede for at  
købe nye – vi kalder dem Brother Miljøpartnere. 

Hjælp os med at sikre, at brugte Brother  
forbrugsstoffer bliver genanvendt til gavn for  
miljøet – besøg din lokale Brother Miljøpartner!

Læs meget mere om Brother og miljø på

www.brother.dk/miljo
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Garantibestemmelser

Hvorfor det nordiske Svanemærke?

315-025

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  
på udvalgte maskiner.

Standardgaranti

Alle maskiner leveres med 2 års reklamationsret som standard.  
Vi tilbyder desuden gratis telefonsupport i hele maskinens levetid.

Gratis udvidede garantier

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

• Én til maskiner til mindre udskriftsvolumen (Personal-serien)

• Én til maskiner til større udskriftsvolumen (Professional-serien)

-års garanti

med on-site SWAP-service

3-års garanti med on-site SWAP-service det første år (ombytning på stedet)
Udvalgte maskiner til mindre udskriftsvolumen (Personal-serien) leveres med 3 års 
garanti og on-site SWAP-service det første år (2. og 3. år skal maskinen indsendes 
til vores værksted i Ishøj)*

-års garanti

1. år on-site SWAP-service

3-års garanti med on-site SWAP-service i alle 3 år (ombytning på stedet)
Udvalgte maskiner til større udskriftsvolumen (Professional-serien) leveres med 
3 års garanti og on-site SWAP-service alle 3 år.

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 multifunktionsmaskiner.

www.brother.dk/svanen

* 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.



Support – tlf. 43 31 31 90
Gratis slutbrugersupport hverdage fra 08:30-16:00 – fredag til 15:00 

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. 
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Produktkatalog 1/2013 – 02/2013 SGH

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf. +45 43313131 • Fax +45 43313143
www.brother.dk • info@brother.dk

Forhandler:


