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MFC-5840CN
■ Kleurenprinter
■ Kleurenfax
■ Kleurencopier
■ Kleurenscanner
■ PhotoCapture Centre™
■ Netwerkklaar

Dealer:

Telefoon www.brother.nl

< Always at your side

Technische Specificaties
Algemeen

Afdrukmethode Inkjet
LCD display 2 regels van 16 tekens met back-light
Verlichte functietoetsen De Fax, Copy, Scan en de PhotoCapture Centre™ toets 

zijn verlicht voor eenvoudig gebruik
Back-up voor klok Houdt de datum en tijd maximaal 1 uur vast
Totale geheugencapaciteit 16MB
Papierformaat A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen +

overige afmetingen
Papiersoorten Normaal, Inkjet, Glossy, Transparanten
Papiercapaciteit Standaard papierlade Lade 1: Tot 100 vel

Lade 2: Tot 250 vel (ondersteunt A4, LTR, LGL, EXE, 
B5 alleen normaal papier)

Uitvoer Tot 50 vel
ADF Tot 35 vel

Gelijktijdige werking (Print/Fax) (Print/Scan) (Print/Copy)

Kleurenprinter

Snelheid Tot 20ppm mono, 15ppm kleur
Resolutie Max. 1.200 x 6.000 dpi
Opwarmtijd Geen opwarmtijd
Randenloos printen Is beschikbaar voor A4/LTR/A6/Photokaart/Indexkaart 

en Briefkaart
Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan 

te passen
Variabele druppelgrootte 3 groottes voor variabele druppelgrootte, minimum 

grootte van 3pl

Kleurenfax

Modem 33.6Kbps
Verzendsnelheid ongeveer 3 seconden

Data Compressie Mono: MH / MR / MMR kleur: JPEG
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is 
Snelkiesnummers 100 snelkieslocaties die met de navigatietoetsen 

bereikbaar zijn
Groepsnummers Maximaal 6 groepen
Fax/Tel schakelaar Automatische herkenning van fax of telefoongesprek
Superfijn Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters 

en lijntekeningen
Grijsschaal 64 voor mono, 256 voor kleur
Verzendgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Ontvangstgeheugen Tot 400 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Groepsverzenden Dezelfde fax naar maximaal 150 nummers zenden
Automatisch verkleinen Automatisch verkleinen van een ontvangen fax tot 

A4 formaat
ECM (foutcorrectie) Als beide machines de ECM-functie ondersteunen, wordt 

tijdens het verzenden gecontroleerd of er fouten optreden
en worden de pagina’s indien nodig opnieuw verzonden

Fax doorzenden Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar 
een vooraf geprogrammeerd nummer

Toegang op afstand De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een toets 
telefoon toegang krijgen tot de fax

Ophalen op afstand De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere 
faxmachine die gebruik maakt van toonkiezen

PC-Fax Faxen direct vanaf uw PC verzenden, zelfde fax naar 
maximaal 50 nummers verzenden (alleen mono)

Dual Access Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax 
ontvangen

Kleurencopier

Snelheid Tot 17ppm mono en 11ppm kleur
Resolutie Tot 1.200 x 1.200 dpi
Meerdere kopieën Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%

Kleurenscanner

Resolutie Optisch Max. 1.200 x 2.400dpi
Geïnterpoleerd Max. 19.200 x 19.200dpi (met speciale XP tool)

Scansnelheid Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 5 seconden
(A4@ 100 x 100 dpi)

Grijssschaal 256 grijswaarden
Kleurdiepte 48bit intern
‘Scan’ toets Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand / kaart

Interface

Externe TAD aansluiting Voor het aansluiten van een externe telefoon of een 
antwoordapparaat

USB USB 2.0 Full Speed aansluiting
Netwerk Ingebouwde 10/100Base-TX netwerk interface
Slots voor geheugenkaart SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick,
Ondersteunde geheugenkaarten Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card

Consumables, gescheiden inktcartridges

Geleverd met standaard Zwart LC-900BK – 500 pagina’s
cartridges. Pagina’s in Cyaan LC-900C – 400 pagina’s
normale modus Magenta LC-900M – 400 pagina’s
@5% dekking Geel LC-900Y – 400 pagina’s

Zwart High Yield LC-900HYBK – 900 pagina’s

Afmetingen & Gewichten

Afmeting / Gewicht Met doos 550(B) x 458(D) x 450(H) mm / 13,4 kg
Zonder doos 461(B) x 486(D) x 341(H) mm / 9,9 kg 

(maximale afmeting inclusief accessoires)

PhotoCapture Centre™

Ondersteunde media SmartMedia 3,3v 4MB – 128MB
Compact Flash Alleen type 1 – 4MB – 2GB
Memory Stick 16MB – 128MB (Duo met adapter)
Memory Stick Pro 256MB – 1gb
Secure Digital 16MB – 512MB (Mini SD met adapter)
xD Picture Card 16MB – 512MB

Verwijderbare Disk Drive Bewaren en Gebruik makend van alle bovenstaande 
terughalen van geheugenkaarten
bestanden

Media formaat Foto print JPEG
Scan naar kaart JPEG, pdf(kleur) / TIFF, PDF (mono)

Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren 
aan te passen

Standaard Netwerk maakt Netwerk printen, scannen en PC-Fax** mogelijk

Ingebouwd Netwerk 10/100Base-TX Ethernet
* Standaard Software licentie voor 2 gebruikers, 
additionele licenties zijn apart aan te schaffen
** PC-Fax verzenden alleen monoavailable for purchase.
**Monochrome PC-Fax sending only

Minimale systeemeisen* Beschikbare harddisk ruimte
Computer systeem Besturings- PC/Mac Processor Minimum Aanbevolen Voor Voor

systeem Interface snelheid RAM RAM Drivers applicaties

Windows® 98(SE) USB Pentium II 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB

Me & of gelijkwaardig 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB

2000 Professional 10/100 64 MB 128 MB 90 MB 130 MB

XP Base-TX 128 MB 256 MB 150 MB 220 MB

Macintosh® OS 8.6 Alle basismodellen 64 MB 80 MB 200 MB

OS 9.x voldoen 64 MB 80 MB 200 MB

OSX 10.2.4 of hoger Alle basis- 128 MB 160 MB 80 MB 200 MB
modellen voldoen

MFC-5840CN Scanner TWAIN/ Scan Scan Scan Scan Photo- Brother Brother Printer Brother Remote Status NewSoft® ScanSoft®

Resolute WIA naar naar naar naar Capture PC-FAX PC-FAX Driver Control Setup Monitor Presto® PaperPort®

(Tot dpi) driver afbeel- E-mail OCR bestand Centre™ verzen- ontvan- Centre 2.0 Page 9.0SE
ding den gen Manager®

Microsoft Windows©

98(SE)/Me 19200 x 19200 TWAIN √ √ √ √ √ √ √* √ √ √* √ √

2000 Professional 19200 x 19200 TWAIN √ √ √ √ √ √ √* √ √ √* √ √

XP 1200 x 1200** WIA √ √ √ √ √ √ √* √ √ √* √ √

Macintosh©

OS 8.6 √ √ √*

OS 9.x 19200 x 19200 TWAIN* √ √ √ √*

OS 10.2.4 of hoger 19200 x 19200 TWAIN √ √ √ √ √ √ √ √ √* √*

* Deze opties zijn niet beschikbaar via het Netwerk
** Brother scanner Utility maakt het mogelijk te verbeteren tot 19.200 x 19.200 dpi
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De Brother MFC-5840CN
Kleuren printen, faxen, kopiëren en scannen met een
netwerkklare All-in-One

Een werkelijk veelzijdige machine
met een PhotoCapture Centre™ 
en een tweede papierlade die
ontwikkeld is om de werkdruk van
de drukste kantoren aan te kunnen.

Ontworpen om het leven op een kantoor te
vereenvoudigen.
De MFC-5840CN levert voortreffelijke all-round
prestaties en is toch heel eenvoudig te bedienen.
De verlichte functietoetsen maken het mogelijk om
snel tussen de verschillende functies te schakelen en
de navigatietoetsen helpen u eenvoudig stap voor
stap door de verschillende functies.

Kwaliteit printen met extra veelzijdigheid
De toevoeging van een extra papierlade verhoogt niet
alleen de papiercapaciteit, maar maakt het ook mogelijk
te printen op verschillende soorten briefpapier. 
De MFC-5840CN print kleuren en mono documenten met
snelheden die voldoen aan de industrie standaard.
■ Standaard 2 papierlades (max. 350 vel)
■ Tot 1.200 x 6.000 dpi print resolutie
■ Tot 20ppm mono en 15ppm kleur
■ Windows® en Mac® compatibel
■ Stroomspaarknop

Full-options kleurenfaxen
Deze All-in-One biedt een Flatbed Automatische Docu-
ment toevoer om zo eenvoudig faxen te garanderen.
Dual Access maakt het mogelijk een te verzenden fax in
het geheugen op te slaan terwijl er een fax wordt
ontvangen of een document wordt geprint. 
Een grote papiercapaciteit en een riant geheugen zorgen
ervoor dat u geen belangrijke informatie verliest terwijl u
niet op kantoor bent.
■ 33.6Kbps modem
■ Tot 35 pagina’s ADF
■ Tot 400 pagina’s geheugen

Veelzijdig kopiëren in kleur
De toevoeging van zowel een ADF als flatbed maakt het
mogelijk om van een reeks aan verschillende bronnen te
kunnen kopieëren. Additionele functies zijn 2 in 1 en
4 in 1, verkleinen en vergroten in stappen van 1% en de
posterprintfunctie. Er kunnen in 1 keer 99 kopieën
gemaakt worden, en de stapel en sorteer functie
reduceert de tijd die nodig is om uw documenten op
volgorde te verzamelen.
■ Tot 1.200 x 1.200 dpi resolutie
■ Heldere definitie
■ Kopieëren zonder tussenkomst PC

Ingebouwd PhotoCapture Centre™
Compatibel met de meest voorkomende geheugenkaarten

Imponerende kwaliteit en snelheid
Een machine boordevol functies ontwikkeld voor een druk
kantoor

Handig flatbed design
Fax, kopieer en scan eenvoudig en snel ingebonden
documenten

MFC-5840CN
■ Kleurenprinter ■ PhotoCapture Centre™
■ Kleurenfax ■ Netwerkklaar
■ Kleurencopier 
■ Kleurenscanner  

Flexibel scannen met de
meegeleverde software
Helder en scherp scannen is mogelijk met
deze All-in-One. De benodigde software wordt
meegeleverd, zo kunt u eenvoudig scannen
naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand en
kaart.
■ Tot 19.200 dpi geïnterpoleerde resolutie
■ Tot 1.200 x 2.400 optische resolutie
■ Scan naar PC knop
■ Inclusief ScanSoft® Paperport®, Omnipage OCR voor

Windows® en Presto! PageManager® voor Macintosh®

software

Netwerk functie
De MFC-5840CN is Netwerkklaar zodat andere
gebruikers binnen uw kantoor kunnen delen in
het printen, scannen** en de PC-Fax functie.
De meegeleverde MFL-Pro Suite software met
een licentie voor twee gebruikers kan
eenvoudig worden uitgebreid om te voldoen
aan het aantal gebruikers binnen uw
werkgroep*. DE MFC-5840CN ondersteunt het
populaire TCP/IP protocol dat door Windows®

en Macintosh® besturingssystemen wordt
gebruikt om computers aan te sluiten op een
netwerk of het Internet.
* Om het aantal gebruikers wat de software en
de MFC over het netwerk gebruikt uit te
breiden zijn extra licenties beschikbaar. 
NL-5 licentie uitbreiding voor 5 gebruikers
** De "scan to" functie over het netwerk is
beschikbaar tot 25 gebruikers

PhotoCapture Centre™
Met het steeds populairder worden van digitale
fotografie biedt de MFC-5840CN alles wat u nodig
heeft om van deze nieuwe technologie te
profiteren. De mediasloten maken het mogelijk
geheugenkaarten te lezen zonder extra kaartlezer
en zonder de software op uw pc te gebruiken om
uw foto’s te bekijken. U kunt een complete
collectie afbeeldingen bekijken alvorens u beslist
welke afbeeldingen u wilt printen, zo bespaart u
tijd en geld. U kunt ook bestanden oproepen en
bewaren via uw geheugenkaart, dit maakt het een
extra en handig data overdrachts hulpmiddel.
De Netwerk mogelijkheid maakt het mogelijk dat
afbeeldingen opgeslagen en opgeroepen kunnen
worden vanaf elke op het netwerk aangesloten
computer.

Software
Brother biedt een aantal software applicaties
om zo de hoofdfuncties van uw machine te
verbeteren.
■ Scansoft® Paperport® 9.0SE: Verander stapels

papier en foto’s in georganiseerde digitale
bestanden die eenvoudig te vinden, gebruiken en
delen zijn.

■ Omnipage OCR software*. Verander geprinte
pagina’s in bewerkbare electronische documenten

■ Brother PC-Fax Software*: Verstuur en ontvang
met uw PC mono faxen

■ Remote set up mogelijkheid: Configureer de
instellingen van uw machine vanaf uw PC

■ Presto!® Pagemanager® voor Macintosh® inclusief
OCR*: Document beheer software voor de
Macintosh® inclusief OCR

* Mogelijkheden kunnen afhankelijk van uw besturingssysteem
verschillen. Zie Driver tabel voor details

MFC-5840CN multifunction machine

Separate inktcartridges
Alle Brother kleuren multi-function produkten
worden geleverd met gescheiden inktcartridges.
Als een kleur op is, dan hoeft u uitsluitend die
kleur te vervangen.

Capilair inktsysteem
Brother’s capillaire buizensysteem zorgt ervoor
dat de inkt van de cartridges direct naar de
printkop van de MFC-5840CN gaat. Het resul-
taat hiervan is een soepelere en stillere werking
en de inktcartridges zijn op een eenvoudige en
snelle manier te vervangen.
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USB USB 2.0 Full Speed aansluiting
Netwerk Ingebouwde 10/100Base-TX netwerk interface
Slots voor geheugenkaart SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick,
Ondersteunde geheugenkaarten Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card

Consumables, gescheiden inktcartridges

Geleverd met standaard Zwart LC-900BK – 500 pagina’s
cartridges. Pagina’s in Cyaan LC-900C – 400 pagina’s
normale modus Magenta LC-900M – 400 pagina’s
@5% dekking Geel LC-900Y – 400 pagina’s

Zwart High Yield LC-900HYBK – 900 pagina’s

Afmetingen & Gewichten

Afmeting / Gewicht Met doos 550(B) x 458(D) x 450(H) mm / 13,4 kg
Zonder doos 461(B) x 486(D) x 341(H) mm / 9,9 kg 

(maximale afmeting inclusief accessoires)

PhotoCapture Centre™

Ondersteunde media SmartMedia 3,3v 4MB – 128MB
Compact Flash Alleen type 1 – 4MB – 2GB
Memory Stick 16MB – 128MB (Duo met adapter)
Memory Stick Pro 256MB – 1gb
Secure Digital 16MB – 512MB (Mini SD met adapter)
xD Picture Card 16MB – 512MB

Verwijderbare Disk Drive Bewaren en Gebruik makend van alle bovenstaande 
terughalen van geheugenkaarten
bestanden

Media formaat Foto print JPEG
Scan naar kaart JPEG, pdf(kleur) / TIFF, PDF (mono)

Kleurverbetering Brother’s kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren 
aan te passen

Standaard Netwerk maakt Netwerk printen, scannen en PC-Fax** mogelijk

Ingebouwd Netwerk 10/100Base-TX Ethernet
* Standaard Software licentie voor 2 gebruikers, 
additionele licenties zijn apart aan te schaffen
** PC-Fax verzenden alleen monoavailable for purchase.
**Monochrome PC-Fax sending only

Minimale systeemeisen* Beschikbare harddisk ruimte
Computer systeem Besturings- PC/Mac Processor Minimum Aanbevolen Voor Voor

systeem Interface snelheid RAM RAM Drivers applicaties

Windows® 98(SE) USB Pentium II 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB

Me & of gelijkwaardig 32 MB 64 MB 90 MB 130 MB

2000 Professional 10/100 64 MB 128 MB 90 MB 130 MB

XP Base-TX 128 MB 256 MB 150 MB 220 MB

Macintosh® OS 8.6 Alle basismodellen 64 MB 80 MB 200 MB

OS 9.x voldoen 64 MB 80 MB 200 MB

OSX 10.2.4 of hoger Alle basis- 128 MB 160 MB 80 MB 200 MB
modellen voldoen

MFC-5840CN Scanner TWAIN/ Scan Scan Scan Scan Photo- Brother Brother Printer Brother Remote Status NewSoft® ScanSoft®

Resolute WIA naar naar naar naar Capture PC-FAX PC-FAX Driver Control Setup Monitor Presto® PaperPort®

(Tot dpi) driver afbeel- E-mail OCR bestand Centre™ verzen- ontvan- Centre 2.0 Page 9.0SE
ding den gen Manager®

Microsoft Windows©

98(SE)/Me 19200 x 19200 TWAIN √ √ √ √ √ √ √* √ √ √* √ √

2000 Professional 19200 x 19200 TWAIN √ √ √ √ √ √ √* √ √ √* √ √

XP 1200 x 1200** WIA √ √ √ √ √ √ √* √ √ √* √ √

Macintosh©

OS 8.6 √ √ √*

OS 9.x 19200 x 19200 TWAIN* √ √ √ √*

OS 10.2.4 of hoger 19200 x 19200 TWAIN √ √ √ √ √ √ √ √ √* √*

* Deze opties zijn niet beschikbaar via het Netwerk
** Brother scanner Utility maakt het mogelijk te verbeteren tot 19.200 x 19.200 dpi
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