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3 jaar te printen
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bundel
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Alles wat u nodig
hebt om 3 jaar te printen*
in één bundel

BOX

Uit diverse onderzoeken die wij hebben uitgevoerd
is gebleken dat gebruikers een aantal belangrijke
ongemakken ondervinden tijdens het gebruik van hun
printer: ten eerste het wisselen van inkt of toner en
ten tweede de kosten die dit met zich meebrengt. Met
deze informatie in gedachten hebben wij ons All-in-Box
bundel concept ontwikkeld.
Het doel van onze All-in-Box bundels is om u te
voorzien van alles wat u nodig heeft om 3 jaar
zorgenloos te kunnen printen. Dit scheelt u een hoop
tijd en geld. En u heeft de eerste jaren geen omkijken
meer naar uw printer.

1

PRINTER

Dit krijgt u in onze All-in-Box bundels:
•

Een printer van hoge kwaliteit 			
keuze uit 4 stijlvolle laser- of inkjetprinters

•

Inkt of toner voor 3 jaar*

•

3 Jaar garantie zodat u geen zorgen heeft bij
eventuele uitval

JAAR
INK OF TONER

JAAR GARANTIE

* De bundel bevat geen papier. De afdrukopbrengst van de inkjetmodellen is gebaseerd op een gemiddeld maandelijks afdrukvolume van ongeveer 200 pagina’s
met een verhouding van 60% zwart- en 40% kleurenafdrukken, volgens ISO/IEC 24711 en met behulp van 4 meegeleverde inktcartridges. De afdrukopbrengst van
de lasermodellen is gebaseerd op een gemiddeld afdrukvolume van ongeveer 138 pagina’s per maand. De opbrengst wordt berekend volgens ISO/IEC 19752.

Geen
omkijken
meer naar
uw printer

Voor onze All-in-Box bundels zijn er in totaal 4 stijlvolle
printers waaruit u kunt kiezen, elk met eigen specifieke
eigenschappen en functies.
U heeft keuze uit zwart-witlaserprinters en all-in-one
kleureninkjetprinters - allemaal met een ingebouwd
draadloos netwerk, dus verbinding maken is nog nooit
zo eenvoudig geweest.
Bij de twee zwart-witlaserprinters wordt de 3 jaar
toner geleverd in de vorm van 5 tonercartridges die
in de verpakking worden meegeleverd en die elk een
opbrengst van 1.000 pagina's hebben. Dus 5.000
pagina's in totaal.

De inkjetmodellen beschikken over 4 inktcartridges
met super hoge capaciteit. Met de zwarte inktcartridge
print u tot wel 6.000 pagina's en met de cyaan /
magenta / gele inktcartridges tot wel 5.000 pagina's.
Bekijk snel de belangrijkste eigenschappen van
onze All-in-Box bundel printers en kies voor 3 jaar
onbezorgd printen.

Geld besparen...

Draadloze all-in-one inkjetprinter
met 6,8 cm LCD touchscreen
BOX

Super hoge capaciteit inktcartridges meegeleverd:
BK - 6.000 pagina's. C / M / Y - 5.000 pagina's
PRINT

KOPIE

SCAN

Draadloze netwerkverbinding

DRAADLOOS

Mobiele verbinding
20 vel automatische documentinvoer
Automatisch dubbelzijdig printen
Papierlade voor 150 vel
Printsnelheid tot 27 pagina's per minuut (PPM) / 12 images
per minuut (IPM)
6,8 cm LCD touchscreen

DCP-J1100DW

All-in-one inkjetprinter met bekabelde /
draadloze netwerkverbinding en NFC
BOX

Super hoge capaciteit inktcartridges meegeleverd:
BK - 6.000 pagina's. C / M / Y - 5.000 pagina's
PRINT

KOPIE

SCAN

FAX

DRAADLOOS

Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
Mobiele verbinding
20 vel automatische documentinvoer
Automatisch dubbelzijdig printen
Papierlade voor 150 vel
Printsnelheid tot 27 pagina's per minuut (PPM) / 12 images
per minuut (IPM)
6,8 cm LCD touchscreen

MFC-J1300DW

Zwart-witlaserprinter met draadloze
verbinding
BOX

5 tonercartridges voor 5x 1.000 pagina's meegeleverd
PRINT

Draadloze netwerkverbinding

DRAADLOOS

Mobiele verbinding
Papierlade voor 150 vel
Printsnelheid tot 20 pagina's per minuut (PPM)

HL-1212W

All-in-one zwart-witlaserprinter met
draadloze verbinding
BOX

5 tonercartridges voor 5x 1.000 pagina's meegeleverd
PRINT

KOPIE
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DRAADLOOS

Draadloze netwerkverbinding
Mobiele verbinding
Papierlade voor 150 vel
Printsnelheid tot 20 pagina's per minuut (PPM)
Kopieersnelheid tot 20 pagina's per minuut (PPM)
Scan naar e-mail / afbeelding / bestand

DCP-1612W

...en 3 jaar
zorgeloos printen!

DCP-J1100DW

MFC-J1300DW

DCP-1612W

HL-1212W

Specificaties en functies

Algemeen





Inkjet













Draadloze netwerkverbinding









Mobiele verbinding









Hi-Speed USB 2.0

Laser



LED controle aanduiding



LCD display van 2 regels











6,8 cm LCD touchscreen



Fax



3 jaar garantie

Printen












Tot 20 pagina's per minuut (alleen zwart-wit)





Eerste afdruk minder dan 10 seconden
2400 x 600 dpi





Tot 1200 x 6000 dpi





Automatisch dubbelzijdig printen





27 pagina's per minuut (ppm) & 12 images per minuut (ipm)

Kopieren






6 images per minuut zwart-wit & kleur
20 kopieën per minuut (alleen zwart-wit)

Scannen








Kleurenscanner
Tot 1200 x 600 dpi





Tot 1200 x 2400 dpi
Papier

Meegeleverde verbruiksartikelen













20 vel automatische documentinvoer





Handmatige papierinvoer





150 vel invoer





1x LC-3235XLBK - 6.000 pagina's, 3x LC-3235XL C / M / Y: 5.000 pagina's
5x TN-1050 - 1.000 pagina's

Originele
verbruiksartikelen
van Brother bieden
gegarandeerde
kwaliteit en ultieme
betrouwbaarheid.
Je wilt toch ook niet de verkeerde brandstof
in je auto stoppen? Doe geen concessies aan
benodigdheden en haal het beste uit uw Brother
printer. Alleen originele inkt en toner van Brother
geven u de perfecte printprestaties.

Ga

Originele verbruiksartikelen van Brother helpen niet alleen
om uw printer in de beste staat te houden voor de beste
printkwaliteit, ze zijn ook meer betrouwbaar dan nietoriginele verbruiksartikelen.
U vermijdt tevens het risico dat uw printer defect raakt
vanwege het gebruik van inferieure navul inktpatronen
of niet-originele cartridges die kunnen gaan lekken
en uw printer kunnen beschadigen. Met Brother
verbruiksartikelen loopt u geen risico en behoud uw altijd
uw garantie.

Samenwerken voor een
betere leefomgeving
Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor
het milieu serieus, en moedig onze klanten
aan gebruikte en lege Brother inkt- en
tonercartridges gratis op te sturen voor
recycling. Wij verzekeren u dat er absoluut
niets weggegooid zal worden en dat lege
verpakkingen die niet kunnen worden
hergebruikt, worden gerecycled.
In ruil voor oude cartridges die u bij ons
inlevert voor recycling, doneert Brother
geld voor behoud van het regenwoud.
Wij doen dit in samenwerking met Cool
Earth, een non-profit organisatie die met
onze steun al meer dan 7.000 hectare
regenwoud beschermt.

Ga voor meer informatie
naar www.brother.nl

www.brother.nl
Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251, Fax: 020-6436495
E-mail : info@brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen
zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

191002

