
Taukoamatonta 
tehokkuutta  

Esittelyssä uusi 
 värilasermallistomme
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Tekniikkaa joka 
auttaa yritystäsi 
menestymään  

Me Brotherilla haluamme toimia 
yrityksesi tulostustekniikan 
toimittajana. Ymmärrämme, 
että tulostuksen on 
toimittava yrityksessänne 
joustavasti, luotettavasti, 
kustannustehokkaasti 
ja tulostuslaadun oltava 
erinomainen. Sillä tulisi myös 
olla positiivinen vaikutus työn 
tuottavuuteen ja tehokkuuteen. 

Uusi värilasertulostinmallistomme vastaa 
suurta tulostusvolyymia edellyttävien 
yritysten vaatimuksiin ja tarjoaa nopean 
tulostuksen ja skannauksen lisäksi edulliset 
tulostuskustannukset, sillä mallisto käyttää suur- 
ja supervärikasetteja. Laitteiden tietoturvallisuus, 
mobiililaitetuki ja lisäpaperikasetit täyttävät 
vaativienkin käyttäjien tulostusvaatimukset.  
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Fiksumpaan 
työskentelyyn

Edullista 
väritulostusta

Varmista yrityksesi 
tulostusturvallisuus 

Uuden nopean värilasermalliston ansiosta 
tehokkuutta ja tuottavuutta on helppo 
lisätä. Monipuoliset skannaustoiminnot 
ja jopa 80 arkin automaattinen 
dokumentinsyöttölaite tarjoavat nopean 
ja helpon tavan skannata asiakirjoja 
suoraan pilveen tai verkkokansioihin. 
Yhdellä painikkeella voit personoida 
kosketusnäytön toimintojen pikavalinnoin 
ja säästät aikaa. Riittoisat värikasetit 
säästävät aikaa, sillä niitä ei tarvitse vaihtaa 
usein. Ja kun yrityksesi kasvaa, pysyvät 
värilaserimme kasvussa mukana ja sillä 
paperikapasiteettia voidaan laajentaa 
lisäpaperikasetein.  

Ymmärrämme, että yritysten tulee 
huomioida tulostuskustannukset budjetissa 
ja panostaa kustannustehokkuuteen. 
Supervärikaseteilla voidaan tulostaa 
jopa 9000 sivua, joten sivukohtaiset 
mustavalko- ja väritulostuskustannukset 
ovat erittäin edulliset. Myös laitteiden 
elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset 
ovat alhaiset kestävien mekaanisten osien 
ja laitteiden kestävän muotoilun ansiosta. 

Uusien nopeiden värilaserien 
tietoturvatoiminnoilla on helppo hallita 
tulostusympäristöä. Voit parantaa 
tietoturvaa rajoittamalla laitteen 
käyttöoikeutta ja suojaamalla haluamasi 
toiminnot siten, että ne vaativat 
käyttäjätodennusta ja salasanaa. Myös 
NFC-kortinlukijaa voidaan käyttää Pull 
printing -turvatulostuksessa ja silloin 
tulostus käynnistyy vasta sitten, kun 
käyttäjä vapauttaa tulostustyön näyttämällä 
NFC-lukijalle henkilökorttiaan tai 
syöttämällä PIN-koodin. 
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Suorituskykyä vaativaan 
yrityskäyttöön 
Monipuoliset, luotettavat ja ennen 
kaikkea erittäin kustannustehokkaat 
värilasertulostimet ovat ideaali valinta 
mihin tahansa yritykseen.  
     
   

Tulostaa, skannaa ja kopioi

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua 
minuutissa

Skannaa jopa 28 sivua minuutissa

300 arkin paperikapasiteetti 

50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

9,3 cm leveä kosketusnäyttö

USB, kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

Musta - jopa 6500 sivua. Värit (syaani/
magenta/keltainen) - jopa 4000 sivua*

Aloitusvärikasetit, musta jopa 3000 sivua ja 
värit (syaani/magenta/keltainen) jopa 1800 
sivua*

3 x 250 arkin lisäpaperikasettia 
lisävarusteena

Tulostaa, skannaa, kopioi ja faksaa

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua 
minuutissa

Skannaa jopa 28 sivua minuutissa (56 kuvaa/
min)

300 arkin paperikapasiteetti

50 arkin ADS (automaattinen 2-puolinen)

9,3 cm leveä kosketusnäyttö

USB, langaton ja gigatavun kiinteä 
verkkoliitäntä

Musta - jopa 6500 sivua. Värit (syaani/
magenta/keltainen) - jopa 4000 sivua*

Aloitusvärikasetit, musta jopa 3000 sivua ja 
värit (syaani/magenta/keltainen) jopa 1800 
sivua*

Lisävarusteet: 3 x 250 arkin lisäpaperikasettia 

DCP-L8410CDW 
LANGATON VÄRILASER HELPPOON 

TULOSTUKSEEN, SKANNAUKSEEN JA 
TIEDON JAKAMISEEN.

MFC-L8690CDW  
LANGATON VÄRILASER FAKSILLA 

HELPPOON TULOSTUKSEEN, 
SKANNAUKSEEN JA TIEDON 

JAKAMISEEN

Nopea ja turvallinen tulostus 
sekä skannaus ja alhaiset 
kokonaiskustannukset varmistavat 
yrityksesi kustannustehokkuuden.
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LISÄVARUSTEET JA TULOSTUSTARVIKKEET

Tulostaa, skannaa, kopioi ja faksaa

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua 
minuutissa

Skannaa jopa 28 sivua minuutissa (56 kuvaa/
min)

300 arkin paperikapasiteetti

70 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite 
(automaattinen 2-puolinen syöttölaite)

12,6 cm leveä kosketusnäyttö

NFC (mobiilitulostus ja -skannaus, 
korttitodennus)

USB, langaton ja kiinteä gigatavun 
verkkoliitäntä

Musta - jopa 9000 sivua. Värit (syaani/
magenta/keltainen) - jopa 6500 sivua*

Aloitusvärikasetit, musta jopa 3000 sivua ja 
värit (syaani/magenta/keltainen) jopa 1800 
sivua*

Lisävarusteet: 3 x 250 arkin lisäpaperikasettia 
/ 2 x 500 arkin lisäpaperikasettia / paperitorni

Tulostaa, skannaa, kopioi ja faksaa

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua 
minuutissa

Skannaa jopa 50 sivua minuutissa (100 
kuvaa/min)

300 arkin paperikapasiteetti

80 arkin ADS (automaattinen 2-puolinen)

17,6 cm leveä kosketusnäyttö

NFC (mobiilitulostus ja -skannaus, 
korttitodennus)

USB, langaton ja kiinteä gigatavun 
verkkoliitäntä

Musta/syaani/magenta/keltainen värikasetti - 
jopa 9000 sivua*

Jopa 6500 sivun* aloitusvärit (musta/syaani/
magenta/keltainen) 

Lisävarusteet: 3 x 250 arkin lisäpaperikasettia 
/ 2 x 500 arkin lisäpaperikasettia / paperitorni

Mallissa MFC-L9570CDWT kaikki yllä 
mainitut toiminnot sekä vakiona 500 arkin 
lisäpaperikasetti

MFC-L8900CDW 
LANGATON VÄRILASER 

FAKSILLA & MONIPUOLISILLA  
PAPERINKÄSITTELYTOIMINNOILLA

MFC-L9570CDW   
LANGATON VÄRILASER FAKSILLA, 

SUURELLA NÄYTÖLLÄ JA 
EDISTYNEELLÄ TIETOTURVALLA

* Värikasetin kesto ISO/IEC19798 mukaan.

250 arkin lisäpaperikasetti  LT-330CL

500 arkin lisäpaperikasetti  LT-340CL

4 x 520 arkin paperitorni TT-4000 

(tarvitsee myös liitospalan TC4000)

Liitospala paperitorniin  TC-4000

Rumpuyksikkö DR-421CL

Siirtohihna 330CL

Hukkavärisäiliö WT-320CL

Pidike kortinlukijalle  CH-1000



Nopeaa ja edullista 
väritulostusta 

Uudet värilaserimme tarjoavat nopean 
väri- ja mustavalkotulostuksen erittäin 
edulliseen sivuhintaan sekä kohtuuhintaiset 
kokonaiskustannukset. Tulostimet sisältävät 
Wi-Fi- ja NFC-yhteydet jotka varmistavat 
sujuvan mobiilikäytön tieturvasta tinkimättä

Tulostaa

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua 
minuutissa

300 arkin paperikapasiteetti

6,8 cm leveä kosketusnäyttö

NFC (mobiilitulostus, korttitodennus)

USB, langaton ja kiinteä gigatavun 
verkkoliitäntä

Musta/syaani/magenta/keltainen värikasetti 
- jopa 9000 sivua* Jopa 6500 sivun* 
aloitusvärit (musta/syaani/magenta/keltainen) 

Lisävarusteet: 3 x 250 arkin lisäpaperikasettia 
/ 2 x 500 arkin lisäpaperikasettia / paperitorni 

Mallissa HL-L9310CDWT on kaikki yllä 
mainitut toiminnot sekä vakiona 500 arkin 
lisäpaperikasetti

Tulostaa

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua 
minuutissa

300 arkin paperikapasiteetti

2 rivinen LCD-näyttö

USB, langaton ja kiinteä gigatavun 
verkkoliitäntä

Musta - jopa 6500 sivua. Värit (syaani/
magenta/keltainen) - jopa 4000 sivua*

Aloitusvärikasetit, musta jopa 3000 sivua ja 
värit (syaani/magenta/keltainen) jopa 1800 
sivua*

Lisävarusteet: 3 x 250 arkin lisäpaperikasettia

Tulostaa

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua 
minuutissa

300 arkin paperikapasiteetti

6,8 cm leveä kosketusnäyttö

NFC (mobiilitulostus, korttitodennus)

USB, langaton ja kiinteä gigatavun 
verkkoliitäntä

Musta - jopa 9000 sivua. Värit (syaani/
magenta/keltainen) - jopa 6500 sivua*

Aloitusvärikasetit, musta jopa 3000 sivua ja 
värit (syaani/magenta/keltainen) jopa 1800 
sivua*

Lisävarusteet: 3 x 250 arkin lisäpaperikasettia 
/ 2 x 500 arkin lisäpaperikasettia / paperitorni

HL-9310CDW  
AMMATTIKÄYTTÖÖN SUUNNATTU 

VÄRILASERTULOSTIN, JOKA KASVAA 
YRITYKSESI MUKANA

HL-L8260CDW   
SELKEÄ JA HELPPOKÄYTTÖINEN 
LANGATON VÄRILASERTULOSTIN  

HL-L8360CDW   
LANGATON VÄRILASERTULOSTIN 

INTUITIIVISELLA KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ

* Värikasetin kesto mitattu ISO/IEC19798 mukaan
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Saat tulostuksen 
helpommin 
hallintaan

Brother PrintSmart 
CostControl 
kustannusten 
seurantaan

PrintSmart 
Secure Pro takaa 
tulostuksen 
tietoturvallisuuden

Oikea tulostusratkaisu on paljon 
muutakin kuin pelkkä laitteisto. Maksimoi 
tulostustehokkuus ja minimoi kustannukset 
- valitse yrityksellesi räätälöity PrintSmart 
-tulostusratkaisu.

Tulostuskustannusten seuranta on 
tärkeää jotta kustannuksia voidaan 
tehostaa. PrintSmart CostControl tekee 
siitä helppoa. Näet millaisia asiakirjoja 
henkilöt ovat tulostaneet, sekä voit 
alentaa tulostuskustannuksia asettamalla 
tulostuskiintiöitä. Käyttöraportit tekevät 
laitteiden käytön seurannasta helpompaa.   

PrintSmart Secure Pro helpottaa asiakirjojen 
ja laitteiden hallinnointia. Se kerää tietoja 
verkkoon liitetyistä laitteista joten näet mihin 
tulostimia toimistossa käytetään. Voit myös 
skannata asiakirjoja suoraan sähköpostin 
liitteeksi jaettua verkkokansiota käyttämättä - 
joten asiakirjojesi luottamuksellisuus säilyy.
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Tulosta 
persoonallisia 

tulosteita

Voit unohtaa värikasettitilaukset
MPS-ratkaisun ansiosta tulostimiesi värit 
eivät lopu kesken kaiken. Me huolehdimme 
värikasettien tilaamisesta ja toimittamisesta. 
Voit kierrättää Brother-värikasetit 
veloituksetta. Sinulle jää siis enemmän aikaa 
keskittyä tärkeämpiin työtehtäviin. 

Huolto toimii
At your side -mottomme mukaisesti sinun 
ei tarvitse varautua pitkiin käyttökatkoihin. 
Korjaamme mahdolliset viat nopeasti ja 
huoltomme ammattilaiset ovat apunasi, kun 
sitä tarvitset

Ei huolta kustannuksista
Tulostuskustannusten läpinäkyvyys 
on avainasemassa, kun kyse on 
kustannusten budjetoinnista. Intuitiivisesta 
nettiportaalistamme löydät erittelyn kaikista 
tulostuskustannuksistasi ja näet mistä kulut 
koostuvat. Voit seurata käyttöä helposti 
milloin tahansa.  

Yritykset ovat erilaisia ja siksi tarjoamme monia 
eri tulostusratkaisuja koska yksi ja sama ratkaisu 
ei vain yksinkertaisesti toimi. Brotherin MPS-
tulostuksenhallintapalvelu on yksinkertainen 
tulostusratkaisu, joka räätälöidään yrityskohtaisesti. Se 
tarjoaa paremman tulostuksenhallinnan, turvallisuuden ja 
tehokkuuden - sekä optimoidun tulostusympäristön.
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Yleistä

Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007 mukaan

9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

12,6 cm värillinen kosketusnäyttö

17,6 cm värillinen kosketusnäyttö

Tulostus

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua minuutissa

Tulostaa 2-puolisena jopa 14 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa 

Tarkkuus jopa 2400 x 600 dpi

Tulostuskielet PCL6, BR-Script (PostScript 3 emulaattori), PDF ver. 1.7, XPS ver. 1.0

Suositeltu tulostusmäärä jopa 3000 sivua kuukaudessa

Suositeltu tulostusmäärä jopa 4000 sivua kuukaudessa

Suositeltu tulostusmäärä jopa 6000 sivua kuukaudessa

Skannaus

Tarkkuus jopa 1200 x 2400 dpi (valotustasolta), 1200 x 600 dpi (syöttölaitteesta), 19200 x 19200 dpi interpoloituna

Skannaus USB:lle, sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, tekstinlukuun ja tiedostoon1

Skannaus SharePoint, verkkokansioon (vain Windows), FTP:lle, SFTP:lle, sähköpostipalvelimelle2, pilveen3, Brother-appsit3

Skannaa Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive & OneNote3 -pilvipalveluihin

Kopiointi

Kopioi jopa 31 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa

Tarkkuus jopa 1200 x 600 dpi

Faksi

Modeemi 33,6 kbit/s Super G3

Faksaa kaikkialle maailmaan internetin kautta2

Liitännät

USB

Kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

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

NFC turvalliseen todennukseen, mobiilitulostus ja -skannaus, pikakuvakkeet

Mobiilitoiminnot

iPrint&Scan, Brother Print Service-liitännäinen Androidille, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria 

Paperinkäsittely

Vakiopaperikasetti - 250 arkkia

Monikäyttöalusta - 50 arkkia

Lisäpaperikasetti - 500 arkkia

Ulostuloalusta - 150 arkkia kuvapuoli alaspäin, 1 arkki kuvapuoli ylöspäin (suora paperirata)
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Monitoimilaitteiden tekniset tiedot

1 Käytettävä Brotherin ohjelmaa
2 Tietyissä malleissa on tehtävä veloitukseton laiteohjelmapäivitys
3 Tarvitsee internet-yhteyden
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Yleistä

Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007 mukaan)

2 rivinen LCD-näyttö

6,8 cm leveä värillinen kosketusnäyttö

Tulostus

Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua minuutissa

Tulostaa 2-puolisena jopa 14 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa 

Tarkkuus jopa 2400 x 600 dpi

Tulostuskielet PCL6, BR-Script (PostScript 3 emulaattori), PDF ver. 1.7, XPS ver. 1.0

Suositeltu tulostusmäärä jopa 3000 sivua / kk

Suositeltu tulostusmäärä jopa 4000 sivua / kk

Suositeltu tulostusmäärä jopa 6000 sivua / kk

Liitännät

USB

Kiinteä verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

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

NFC turvalliseen todennukseen ja mobiilitulostusta varten

Mobiilitoiminnot

iPrint&Scan, Brother Print Service-liitännäinen Androidille, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria 

Paperinkäsittely

Vakiopaperikasetti - 250 arkkia

Monikäyttöalusta - 50 arkkia

Lisäpaperikasetti - 500 arkkia

Lisäpaperikasetit - 2 x 500 arkkia

Ulostuloalusta - 150 arkkia kuvapuoli alaspäin, 1 arkki kuvapuoli ylöspäin (suora paperirata)

H
L-

L8
26

0C
D

W

H
L-

L8
36

0C
D

W

H
L-

L9
31

0C
D

W

H
L-

L9
31

0C
D

W
T

Tulostimien tekniset tiedot

Working with you for a better environment



Haluaisitko tulostaa 
tehokkaammin?

Jos elävät väritulosteet ja terävät mustavalkoiset 
testitulosteet kuulostavat houkuttelevalta, 

suosittelemme, että vaihdat laitteesi uuteen 
Brotherin värilaseriin. Ota yhteyttä Brother-

jälleenmyyjään tai lue lisää sivuiltamme 
brother.fi


