
WIRELESS

Mustesuihku-
mallisto 
yrityskäyttöön

Kestävä A3-mustesuihku-
mallisto tarjoaa suorituskykyä 
johon voit luottaa. 

brother.fi

TULOSTAA KOPIOI  SKANNAA  FAKSAA   LANGATON



Värillisillä 
A3-tulosteilla 
herätät 
huomion

Esittelyssä kestävä mustesuihkulaitemallisto 
ammattikäyttöön. 

Luotettavat ja työpöydällesi sopivat mustesuihkutulostimet 

vaativat vain vähän ylläpitoa. Tulostimissa on jopa 750 arkin 

paperikapasiteetti ja 100 arkin monikäyttöalusta monille 

eri tulostusmateriaaleille. A3-tulostus on vakiona kaikissa 

malleissa ja MFC-mallit tarjoavat lisäksi A3-kopioinnin ja 

A3-skannauksen.  

Automaattista 2-puolista tulostusta käyttämällä säästät 

sekä aikaa, että paperia ja tulostuksesi tietoturvallisuudesta 

huolehtii NFC-tunnistus. 

Ensimmäinen sivu tulostuu alle 6 sekunnissa ja laitteiden 

tulostusnopeus on jopa 22 kuvaa/min, joten sinun eri tarvitse 

odotella tärkeitä tulosteitasi. 





Nopea A3-monitoimitulostin 50 arkin 2-puolisella 
A3-dokumentinsyöttölaitteella.
Vakiona jopa 750 arkin paperikapasiteetti, joten voit tulostaa 
pitkään ilman paperinlisäystä. 

MFC-J6947DW

Nopeaa ja vaikuttavaa 
A3-väritulostusta

TULOSTAA  KOPIOI  SKANNAA  FAKSAA  LANGATON

A3-tulostusnopeus jopa 22 kuvaa/min

Automaattinen 2-puolinen A3-tulostus, skannaus ja kopiointi

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

3 x 250 arkin paperikasetti

100 arkin monikäyttöalusta

Tulostus tai skannaus USB-muistista

NFC (Near-Field Communication) autentikointiin, mobiilitulostukseen 
ja -skannaukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit: BK 6000 sivua1 /C/M/Y 5000 sivua1

9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

50 arkin 2-puolinen A3-dokumentinsyöttölaite



Nopea A3-monitoimitulostin, 50 arkin 2-puolinen A4-syöttölaite 
ja 500 arkin paperikapasiteetti.

MFC-J5945DW

A3-tulostusnopeus jopa 22 kuvaa/min

Automaattinen 2-puolinen A4-tulostus, skannaus & kopiointi

9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

2 x 250 arkin paperikasetti

100 arkin monikäyttöalusta

50 arkin 2-puolinen A4-dokumentinsyöttölaite

Tulostus tai skannaus USB-muistista/muistiin

NFC (Near-Field Communication) autentikointiin, mobiilitulostukseen ja 
-skannaukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit: BK 6000 sivua1/C/M/Y 5000 sivua1

MFC-J6945DW

Nopea A3-monitoimitulostin, 50 arkin 2-puolinen A3-syöttölaite 
ja 500 arkin paperikapasiteetti 

A3-tulostusnopeus jopa 22 kuvaa/min

Automaattinen 2-puolinen A3-tulostus, skannaus & kopiointi

9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

2 x 250 arkin paperikasetti

100 arkin monikäyttöalusta

50 arkin 2-puolinen A3-dokumentinsyöttölaite

Tulostus tai skannaus USB-muistista

NFC (Near-Field Communication) autentikointiin, mobiilitulostukseen ja 
-skannaukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit: BK 6000 sivua1/C/M/Y 5000 sivua1

TULOSTAA  KOPIOI  SKANNAA  FAKSAA  LANGATON TULOSTAA  KOPIOI  SKANNAA  FAKSAA  LANGATON



Nopea ja helppokäyttöinen langaton A3-värimustesuihkutulostin 
ammattikäyttöön 750 arkin paperikapasiteetilla.

HL-J6100DW

Nopeaa ja vaikuttavaa 
A3-väritulostusta

TULOSTAA   LANGATON

A3-tulostusnopeus jopa 22 kuvaa/min

Automaattinen 2-puolinen A3-tulostus

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä 

3 x 250 arkin paperikasetti

100 arkin monikäyttöalusta

Tulostus USB-muistista

NFC (Near-Field Communication) autentikointiin ja mobiilitulostukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit: BK 6000 sivua1/C/M/Y 5000 sivua1

6,8 cm värillinen kosketusnäyttö



Yritysmallisto 
ammatti-
käyttöön

Tulostusnopeus jopa 22 kuvaa/min

Automaattinen 2-puolinen A3-tulostus

6,8 cm värillinen kosketusnäyttö

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

2 x 250 arkin paperikasetti

100 arkin monikäyttöalusta

Tulostus USB-muistista

NFC (Near-Field Communication) autentikointiin, mobiilitulostukseen ja 
-skannaukseen

Lisävarusteena suurvärikasetit BK 6000 sivua1/C/M/Y 5000 sivua1

Nopea automaattinen 2-puolinen A3-tulostus, 6,8 cm värillinen 
kosketusnäyttö ja 500 arkin paperikapasiteetti.

HL-J6000DW

TULOSTAA   LANGATON



Voit unohtaa värikasettitilaukset

MPS-ratkaisun ansiosta tulostimiesi värit eivät lopu kesken 

tulostuksen. Me huolehdimme mustekasettien tilaamisesta ja 

toimittamisesta. Voit kierrättää Brother-värikasettisi veloituksetta. 

Sinulle jää enemmän aikaa keskittyä muihin työtehtäviisi. 

Huolto toimii

At Your Side -mottomme mukaisesti sinun ei tarvitse varautua 

pitkiin käyttökatkoihin. Korjaamme mahdolliset viat nopeasti ja 

tukipalvelumme ammattilaiset ovat apunasi, kun sitä tarvitset.  

Ei huolta kustannuksista

Tulostuskustannusten läpinäkyvyys on avainasemassa, kun kyse on 

tulostuskustannusten budjetoinnista. Intuitiivisesta nettiportaalistamme 

löydät erittelyn kaikista tulostuskustannuksista ja näet mistä kulut 

koostuvat. Pysyt siis helposti ajan tasalla koko ajan. 

Aikasi on 
arvokasta, 
käytä se 
fiksusti

Varmista, ettei tulostimesi jätä 
sinua pulaan silloin, kun tarvitset 
sitä eniten.

Brotherin MPS-tulostuksenhallintapalvelu 

tarjoaa sinulle täydellisen mielenrauhan. 

Mustekasettisi eivät enää lopu kesken, 

sillä me tilaamme ja toimitamme uudet 
värit sinulle silloin, kun niitä tarvitset. 

Näin tulostimesi seisokkiaika vähenee ja 

tuottavuus paranee. Voit myös täysin hallita 

tulostusta seuraamalla tulostusmääriä sekä 

tulostukseen liittyviä kustannuksia.  

Ymmärrämme, että yritysmaailmassa 

jokaisella sekunnilla on merkitystä. Palveluun 

liitetty tulostin ilmoittaa meille, kun se 

tarvitsee huoltoa, joten voimme reagoida 

nopeasti ja siten vähentää seisokkiaikaa. 

Anna tulostimesi huolehtia itse itsestään - 

Brother At Your Side.



Tulostuksenhallintaa

Projektien hallintaa 

Pysyt   
helposti   
ajan tasalla 



Tee tulostuksesta helppoa ja turvallista

Secure Print+ -toiminnolla voit tulostaa luottamukselliset asiakirjasi 

turvallisesti. Käynnistä tulostus tavalliseen tapaan ja vapauta tulostus 

vasta sitten, kun siirryt tulostimen luo noutamaan asiakirjasi. Vain 

salasanan tunteva henkilö pystyy tulostamaan asiakirjan ja uusien 

käyttäjien lisääminen ryhmään on helppoa.

Tee tulostimesi 
käyttö 
helpoksi

Muokkaa tulostimesi kosketusnäyttö

Voit tehdä monimutkaisesta asiakirjaskannauksesta ja arkistoinnista 

yksinkertaista. Luo tulostimesi kosketusnäytölle oman työnkulkusi 

mukaiset painikkeet usein toistuville töille, kuten ’skannaa kansioon x’. 

Näin voit yhtä painiketta käyttäen skannata automaattisesti oikeaan 

kansioon ja arkistoinnista tulee yksinkertaista. 

Asiakirjojen automaattinen reititys viivakoodein

Monien asiakirjojen skannaus, tallennus ja nimeäminen vie paljon 

aikaa. Barcode Utilityllä voit skannata ja tallentaa viivakoodilliset 

asiakirjat haluttuun sijaintiin, sekä automatisoida erityyppisten 

yksittäisten asiakirjojen lajittelun ja tallennuksen tiettyyn 

verkkokansioon.





Page gauge 

Don’t be caught out with no ink when you need it most. You can 

have complete visibility on how much ink is left in your cartridges 

with an approximate page counter measured by ISO certification. 

The ink cartridge design also allows you to see how much ink is left, 

giving reassurance of when the inks need to be replaced.  

Mustekasetit 
Brother-tulostimellesi 

Takaat parhaan mahdollisen tulostuslaadun käyttämällä Brother-

tulostimessasi vain alkuperäisiä tulostustarvikkeita. 

LC3237: BK – jopa 3000 sivua

LC3237: Syaani, magenta ja keltainen (C/M/Y) jopa 1500 sivua

LC3239XL: Musta (BK), jopa 6000 sivua

LC3239XL: Syaani, magenta ja keltainen (C/M/Y) jopa 5000 sivua

www.brother.fi/supplies



Alkuperäiset 
Brother-
tulostustarvikkeet 
tarjoavat 
mielenrauhaa ja 
taattua tulostuslaatua

Me huolehdimme ympäristövastuustamme ja 
kannustamme myös asiakkaitamme toimimaan 
samoin. Toivomme, että kierrätät tyhjät Brother-
värikasettisi kierrätysohjelmamme kautta, se on 
sinulle täysin ilmaista. Takaamme, että mikään 
värikasettisi osa ei päädy kaatopaikalle, vaan ne 
hyödynnetään tai kierrätetään uudelleen. 

Vastineeksi Brother tekee lahjoituksen sademetsää 
suojelevalle Cool Earth -hyväntekeväisyysjärjestölle. 
Tukemme avulla on suojeltu yli 7000 hehtaaria 
sademetsää metsäkadolta Perussa ja Papua-Uusi-
Guineassa. Näin metsien monimuotoisuus on 
säilynyt ja alkuperäiskylien asukkaiden kodit säilyneet 
koskemattomina. Työ ympäristövaikutuksemme 
minimoimiseksi jatkuu edelleen. 

Lisätiedot: www.brother.fi

Työskennellään yhdessä 
paremman ympäristön 
puolesta

Näet jäljellä olevan musteen määrän

Et enää jää pulaan värin loputtua kesken tärkeän tulostuksen. 

Uuden uniikin sivulaskurimme ansiosta voit helposti selvittää 

paljonko tulostimesi mustekaseteissa on väriä jäljellä. Läpinäkyvästä 

mustekasetista näet myös miten paljon mustetta on jäljellä ja voit 

itse arvioida kuinka pitkään voit tulostaa, ennen kuin mustekasetit 

täytyy vaihtaa.  



Yrityskäyttöön



Tekniset tiedot ja ominaisuudet
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Yleistä

Skannaus

Tulostus

1  Värikasettien keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 -standardin mukaiseksi
2 Käytettävä veloituksetta ladattavaa ohjelmaa
3 Käytettävä laitteen mukana toimitettua ohjelmaa
4 Vaatii verkkoyhteyden
5  Mitattu 80 g/m3 paperilla normaalilämmössä ja -kosteudessa
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Faksaus

Kopiointi

Liitännät

Connectivity

Mobiilitulostus

6,8 cm värillinen kosketusnäyttö

9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

A3-tulostus

A3-skannaus ja kopiointi

Brother AppsI4 

Brother Web Connect 

Jopa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa ESAT, mitattu ISO/IEC 24734 mukaan

Ensimmäinen sivu jopa 5,5 sekuntia (mv), 6,0 sekuntia (väri), mitattu ISO/IEC 17629 mukaan

Jopa 12 kaksipuolista kuvaa minuutissa (mitattu ISO/IEC 24734 mukaan)

Jopa 1200 x 4800 dpi

PCL6, BR-Script3, PDF versio 1.7, XPS versio 1.0

Suurin suositeltu tulostusmäärä jopa 2000 sivua kuukaudessa

USB-suoratulostus

Jopa 14 mustavalko- ja värikuvaa/min (10 kuvaa/min kaksipuolisena), mitattu ISO/IEC 17991 mukaan

Jopa 18 mustavalko- ja värikuvaa/min (36 kuvaa/min kaksipuolisena), mitattu ISO/IEC 17991 mukaan

Jopa 1200 x 2400 dpi valotustasolta ja jopa 600 x 600 dpi ADS:stä (Automaattinen dokumentinsyöttölaite)

Skannaus sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, tekstintunnistukseen, tiedostoon, USB:lle, FTP, SFTP, verkkokansioon (vain Windows), sähköpostipalvelimelle & SharePoint3

Skannaus verkkopalveluihin Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote4

Jopa 15 mustavalko- ja 11 värikuvaa/min ESAT mitattu ISO/IEC 24735 mukaan

Automaattinen 2-puolinen kopiointi

Jopa 600 x 600 dpi

33.6 kbit/s Super G3, 2-puolinen faksaus, lähetys & vastaanotto

Hi-Speed USB 2.0

USB-isäntä

Kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX)

Langaton verkkoliitäntä IEEE 802.11b/g/n ja Wi-Fi Direct™

NFC (Near-Field Communication) autentikointiin, mobiilitulostukseen ja -skannaukseen

iPrint&Scan2

Brother print service plugin Androidille2

AirPrint

Google Cloud Print 2.0

Mopria2

Paperinkäsittely5

Vakiopaperikasetti 250 arkkia + 1 x alakasetti 250 arkkia

Vakiopaperikasetti 250 arkkia + 2 x alakasetti 250 arkkia

Monikäyttöalusta - 100 arkkia

Ulostuloalusta: kuvapuoli alaspäin - 100 arkkia, kuvapuoli ylöspäin (suora paperirata) - 1 arkki

Paperin painot: Vakiopaperikasetti - 64-220 g/m2, alapaperikasetti – 64-120 g/m2, Monikäyttöalusta – 64-220 g/m2

Tulostustarvikkeet1

Aloitusvärikasetit: Musta 3000 sivua ja CMY 1500 sivua (LC3237)

Vakiovärikasetit: Musta 3000 sivua ja CMY 1500 sivua (LC3237)

Suurvärikasetit: Musta 6000 sivua ja CMY 5000 sivua (LC3239XL)

Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) - 50 arkkia



Pavintie 2, 01260 VANTAA
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, 
info@brother.fi

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska,
sivuliike Suomessa

www.brother.fiJälleenmyyjä:

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Tuotemerkit ovat valmistajiensa 
rekisteröimiä tavaramerkkejä.




