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BROTHER’S PROFESSIONELE ALL-IN-ONE KLEURENLASERLIJN						
MET GEÏNTEGREERDE PRINTOPLOSSINGEN VOOR UW BEDRIJF
Binnen een bedrijf of organisatie is informatievoorziening essentieel. De professionele all-in-one
kleurenlaserprinters van Brother zijn daarbij een uitstekend hulpmiddel en bieden een breed scala aan
betrouwbare en gebruiksvriendelijke print- en scanoplossingen. Met snel en kostenefficiënt afdrukken
in kleur, komen de modellen volledig tegemoet aan de printbehoeften binnen uw kantoor of bedrijf. De
diverse geavanceerde scan-, kopieer- en faxfuncties verbeteren uw workflow en zorgen ervoor dat u daar
geen omkijken meer naar heeft, zodat u zich kunt concentreren op uw core business.

Stroomlijn uw business
De business all-in-one kleurenlaserprinters zijn uitstekend geschikt voor de dagelijkse werkzaamheden en uitdagingen binnen uw kantoor of bedrijf. Deze
snelle, kostenefficiënte en zeer gebruiksvriendelijke modellen zijn speciaal ontworpen om de workflow te verbeteren en u werk uit handen te nemen.

Productiviteit
Printsnelheden tot 30 ppm
in full colour.

Geïntegreerd

Efficiënt

Dankzij een reeks krachtige
scanfuncties, waaronder
scan naar netwerk (alleen
Windows®) en scan naar
FTP, wordt informatie zowel
lokaal als op afstand,
direct gedeeld met alle
medewerkers.

Dankzij de grote
papiercapaciteit bent u
minder tijd kwijt met het
bijvullen van papier.

Betrouwbaar

Mobiel

Geschikt om met gemak
3.000 pagina’s per maand
te printen. Levert daarnaast
uitstekende printprestaties
en voldoet aan de eisen die
worden gesteld binnen een
zakelijke omgeving.

Gebruik onze iPrint&Scan
app, Apple AirPrint of Google
Cloud print om direct te
printen vanaf, of te scannen
naar Apple, Android of
Windows smartphones of
tablets.

Hoge kwaliteit

Bespaar kosten

Creëer professionele,
zakelijke documenten met
zeer heldere kleuren.

Kostenbesparend dankzij
hoge capaciteit tonercartridges.

Duurzaam
Ideaal voor klanten die
printopdrachten met hoog
volume moeten verwerken.

Professionele high-speed all-in-one kleurenlaserprinters

MFC- L9550CDWT

MFC- L8850CDW

MFC- L8650CDW

HOOGVOLUME KLEURENLASERPRINTER
MET WI-FI EN TWEE PAPIERLADEN

ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER
MET WI-FI

ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER
MET WI-FI

• Printsnelheid tot 30 ppm in kleur en 			
zwart-wit (A4)
• Gebruiksvriendelijk 12,3 cm LCD 			
kleuren touchscreen
• Automatische dubbelzijdig print-, 			
kopieer-, scan- en faxfunctie
• 256 MB geheugen
• Inclusief super hoge capaciteit tonercartridges
• Printresolutie tot 2400 x 600 dpi
• Ingebouwde bekabelde en draadloze 			
netwerkaansluiting
• Papiercapaciteit 800 vel 				
(standaard twee papierladen)
• 50 vel ADF

• Printsnelheid tot 30 ppm in kleur en 			
zwart-wit (A4)
• Gebruiksvriendelijk 12,3 cm LCD 			
kleuren touchscreen
• Automatische dubbelzijdig print-, 			
kopieer-, scan- en faxfunctie
• 256 MB geheugen
• Optionele super hoge capaciteit tonercartridges
• Printresolutie tot 2400 x 600 dpi
• Ingebouwde bekabelde en draadloze 			
netwerkaansluiting
• Papiercapaciteit 300 vel 				
(optionele tweede papierlade van 500 vel)
• 50 vel ADF

• Printsnelheid tot 28 ppm in kleur en 				
zwart-wit (A4)
• Gebruiksvriendelijk 9.3 cm LCD 				
kleuren touchscreen
• Automatische dubbelzijdig print-,				
kopieer-, scan- en faxfunctie
• 256 MB geheugen
• Optionele hoge capaciteit tonercartridges
• Printresolutie tot 2400 x 600 dpi
• Ingebouwde bekabelde en draadloze				
netwerkaansluiting
• Papiercapaciteit 300 vel 					
(optionele tweede papierlade van 500 vel)
• 35 vel ADF

DCP- L8450CDW

DCP- L8400CDN

ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER
MET WI-FI

ALL-IN-ONE KLEURENLASERPRINTER

• Printsnelheid tot 30 ppm in kleur en 		
zwart-wit (A4)
• Gebruiksvriendelijk 12,3 cm LCD 		
kleuren touchscreen
• Automatische dubbelzijdig print-, 		
kopieer- en scanfunctie
• 256 MB geheugen
• Optionele super hoge capaciteit tonercartridges
• Printresolutie tot 2400 x 600 dpi
• Ingebouwde bekabelde en draadloze 		
netwerkaansluiting
• Papiercapaciteit 300 vel 			
(optionele tweede papierlade van 500 vel)
• 50 vel ADF

• Printsnelheid tot 28 ppm in kleur en 		
zwart-wit (A4)
• Gebruiksvriendelijk 9,3 cm LCD 		
kleuren touchscreen
• Automatische dubbelzijdig printen
• 256 MB geheugen
• Optionele hoge capaciteit tonercartridges
• Printresolutie tot 2400 x 600 dpi
• Netwerkaansluiting
• Papiercapaciteit 300 vel
• Optionele tweede papierlade van 500 vel
• 35 vel ADF

Prestaties op enterprise-niveau:

				

				

				

				

					

De hoge printresolutie zorgt voor kwalitatieve en
consistente afdrukken met heldere en scherpe
details. U kunt daarnaast het papierverbruik met
75% verminderen, door gebruik te maken van de
automatische dubbelzijdige printfunctie, waarmee
u tevens essentiële zakelijke documenten zoals
presentatiemateriaal, boekjes en folders kunt creëren.
Met deze kleurenlaserlijn kunt u de operationele kosten
laag houden. Dankzij de toner bespaarstand en de
diepe slaapstand bespaart u op tonerverbruik en de
energiekosten. Tevens beschikt u over exclusieve super
hoge capaciteit tonercartridge en afzonderlijke drum,
waarmee u de totale eigendomskosten (TCO) nog
verder verlaagd.
De modellen zijn ontworpen voor snelheid. De
eerste pagina wordt al in minder dan 15 seconden
geprint. Met afdruksnelheden tot 30 ppm kunt u met
deze kleurenlasermodellen snel en eenvoudig grote
printvolumes verwerken.

De Brother high-speed kleurenlaserprinters zijn
compatibel met een reeks oplossingen voor mobiele
apparaten en bieden u de mogelijkheid om via
verschillende applicaties, diverse bestandstypen te
printen:
Met de Brother iPrint&Scan app kunt u via Wi-Fi
verbinding printers aansturen vanaf diverse mobiele
apparaten. De gratis iPrint&Scan app ondersteunt
direct printen van, en scannen naar Apple iOS iPhone,
iPad en iPod touch en mobiele Android™, Kindle Fire™,
Windows® Phone 7 en 8 apparaten. 1
Met Google Cloud Print technologie zijn uw printers
verbonden met het web. Daarmee kunt u uw printers
beschikbaar maken voor medewerkers op locatie
of onderweg. Google Cloud Print werkt op uw
smartphone, tablet en andere mobiele apparaten die
met het web verbonden zijn. 2
Met AirPrint kunt u e-mails, webpagina’s en documenten
afdrukken vanaf uw mobiele Apple iOS apparaten. U
hoeft geen app of andere software te downloaden of
te installeren. Binnen een paar stappen heeft u van
de weergave op uw scherm een geprint exemplaar in
handen.
Tevens is Cortado beschikbaar voor alle platformen,
waaronder Blackberry.
1
2

Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan
Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect

Brother Solutions Interface (BSI)
De Brother kleurenlaserprinters ondersteunen Brother
Solutions Interface. Dit maakt het voor externe
developers mogelijk om specifieke printmanagement
oplossingen voor Brother apparaten te ontwikkelen. De
software maakt ook gebruik van webservices, zodat
alle oplossingen worden opgeslagen en draaien op een
server in plaats van een lokaal werkstation.
Ontwikkelaars kunnen de gebruikersinterface aanpassen
en eigen menu’s en functies implementeren, zoals
scannen en faxen met specifieke instellingen. Tevens
kunnen de toegangsrechten per gebruiker worden
ingesteld.
Brother Solutions Interface maakt gebruik van de
nieuwe printmanagement oplossing b-guard. Hiermee
kunt u eenvoudig en overzichtelijk de printkosten
controleren, beheren en verminderen. (Exclusief
verkrijgbaar via Brother). Twee functies die beschikbaar
zijn via b-guard zijn ‘Pull printing’ en ‘Mail2Print’. Via Pull
printen kunnen gebruikers een printopdracht sturen naar
de gehele printervloot en deze op elke gewenste printer
laten afdrukken. Via Mail2Print kunnen medewerkers of
gasten printen via een centraal e-mailadres. Organisaties
kunnen hierdoor afdrukken vanaf smartphones en
tablets eenvoudig ondersteunen, zonder drivers of
software te installeren. Tevens kunnen er restricties
worden opgelegd voor gebruikers en bestandstypen.

Technische specificaties
Algemeen

DCP-L8400CDN

MFC-L8650CDW

Laserclassificatie

DCP-L8450CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDWT

Classificatie 1 laser product (IEC 60825-1:2007)

Display

9,3 cm LCD kleuren touchscreen

12,3 cm LCD kleuren touchscreen

NFC

ingebouwde kaartlezer voor
beveiligde verificatie

-

Brother apps

ja

Kleurenprinter
Printsnelheid (A4)

tot 28 ppm (pagina’s per minuut) in kleur en zwart-wit

Dubbelzijdige printsnelheid (A4)

tot 30 ppm (pagina’s per minuut) in kleur en zwart-wit

tot 14 ipm (images per minuut) en 7 ppm (pagina’s per minuut) in kleur en zwart-wit

Printresolutie

tot 2400 x 600 dpi

Printertaal

PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM printertaal emulatie)

Kleurenscanner
Scanresolutie

tot 1200 x 2400 dpi

Pull scanfuncties***

scan naar e-mail, beeld, OCR, bestand, USB, SharePoint®, Evernote® en doorzoekbare PDF

Push scanfuncties

scan naar netwerkfolder (alleen Windows® ), FTP, Secure FTP, e-mailserver** en cloud

Kleurencopier
Snelheid (A4)

tot 28 ppm (pagina’s per minuut) in kleur en zwart-wit

tot 30 ppm (pagina’s per minuut) in kleur en zwart-wit

Kopieerresolutie

tot 1200 x 600 dpi

Kleurenfax
Modem

-

33.6 kbps Super G3

-

33.6 kbps Super G3

Internet Fax

-

ja**

-

ja

Papier
Standaard papierlade

250 vel

Optionele papierlade

500 vel (LT-320CL)

Multifunctionele papierlade
ADF

250 + 500 vel
50 vel

35 vel

35 vel automatisch dubbelzijdig

50 vel automatisch dubbelzijdig

Interface
Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0 en USB host

Draadloze netwerkaansluiting

-

IEEE 802.11b/g/n

Bekabelde netwerkaansluiting

10Base-T/100Base-TX

Mobiel en cloud
Mobiele verbinding

iPrint&Scan app, AirPrint en
Google Cloud PrintTM

Web- en clouddiensten

iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM en Wi-Fi DirectTM

direct printen van, of scannen naar Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM en OneDrive

Levensduur
Aanbevolen aantal afdrukken
per maand

500 tot 3.000 pagina’s

750 tot 4.000 pagina’s

1.000 tot 5.000 pagina’s

Verbruiksartikelen
Model

DCP-L8400CDN en MFC-L8650CDW

DCP-L8450CDW en MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDWT

Toners

Inbox toners

Standaard toners

Hoge capaciteit
toners

Zwart

2.500 pagina’s*

TN-321BK
2.500 pagina’s*

TN-326BK
4.000 pagina’s*

2.500 pagina’s*

TN-321BK
2.500 pagina’s*

TN-326BK
4.000 pagina’s*

TN-329BK
6.000 pagina’s*

6.000 pagina’s*

TN-900BK
6.000 pagina’s*

Cyaan

1.500 pagina’s*

TN-321C
1.500 pagina’s*

TN-326C
3.500 pagina’s*

1.500 pagina’s*

TN-321C
1.500 pagina’s*

TN-326C
3.500 pagina’s*

TN-329C
6.000 pagina’s*

6.000 pagina’s*

TN-900C
6.000 pagina’s*

Magenta

1.500 pagina’s*

TN-321M
1.500 pagina’s*

TN-326M
3.500 pagina’s*

1.500 pagina’s*

TN-321M
1.500 pagina’s*

TN-326M
3.500 pagina’s*

TN-329M
6.000 pagina’s*

6,000 pagina’s*

TN-900M
6.000 pagina’s*

Geel

1.500 pagina’s*

TN-321Y
1.500 pagina’s*

TN-326Y
3.500 pagina’s*

1.500 pagina’s*

TN-321Y
1.500 pagina’s*

TN-326Y
3.500 pagina’s*

TN-329Y
6.000 pagina’s*

6.000 pagina’s*

TN-900Y
6.000 pagina’s*

Inbox toners

Drum

Standaard toners

Hoge capaciteit
toners

Super hoge
capaciteit toners

Inbox toners

Super hoge
capaciteit toners

DR-321CL - tot 25.000 A4 pagina’s

Belt

BU-320CL - tot 50.000 pagina’s

Toner opvangbak

WT-320CL - tot 50.000 pagina’s
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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.
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bc2 all-in-one range - 140612

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

BE

Gebruik

R

* In overeenkomst met ISO/IEC 19798
** DCP-L8400CDN / FC-L8650CDW - optionele gratis download via http://solutions.brother.com
*** Beschikbaar via bijgeleverde software

