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INTRODUCTIE

MFC-J6520DW
Productieve cloud verbinding  
voor uw bedrijf

De MFC-J6520DW is meer dan
alleen een printer. Het is een 
intelligente machine, verbonden 
met de cloud, die uw manier van 
werken zal veranderen. Dankzij 
dit model zullen uw medewerkers 
efficiënter gaan werken en beter 
samenwerken, omdat ze op het 
juiste moment en de juiste plaats, 
kunnen beschikken over de juiste 
informatie. 
Welkom bij het nieuwe printen.

WELKOM BIJ PRINT 3.0

A3 is indrukwekkend 

Maak indruk met dubbelzijdige  
afdrukken van hoge kwaliteit 
tot A3-formaat. Met de MFC-
J6520DW kunt u tevens tot 
A3-formaat scannen, zodat u 
materialen van groot formaat   
en dubbele A4-pagina's uit 
tijdschriften, snel en eenvoudig 
kunt scannen of kopiëren.

A3
Bespaar tijd

De MFC-J6520DW beschikt 
over een reeks oplossingen 
waarmee u de productiviteit 
verhoogt en efficiënter kunt 
werken. Printen en scannen 
met zeer hoge snelheid, 
zorgen ervoor dat belangrijke 
informatie snel beschikbaar is 
en eenvoudig digitaliseerd en 
gedeeld kan worden.

Slimmer werken

De MFC-J6520DW is 
verbonden met de cloud, 
waardoor samenwerken 
binnen bedrijven een stuk 
sneller en gemakkelijker 
wordt. Zo kunt u rechtstreeks 
scannen naar een aantal 
clouddiensten waaronder 
Dropbox en EvernoteTM, 
waardoor u gedigitaliseerde 
documenten binnen enkele 
seconden beschikbaar kunt 
maken en kunt delen met 
uw medewerkers in diverse 
bestandsformaten. 

Mobiel

Flexibiliteit is de sleutel 
binnen moderne bedrijven. 
Ons assortiment van 
mobiele print- en 
scanoplossingen geeft 
uw medewerkers de 
mogelijkheid om op elke 
gewenste plek en tijdstip te 
printen en scannen. Onze 
mobiele iPrint&Scan app 
werkt op een groot aantal 
platformen, waaronder 
Apple, Microsoft en Android. 

Bespaar kosten

Door gebruik te maken van hoge 
capaciteit inktcartridges, kunt u 
printen tot 2400 pagina's in zwart-
wit en 1200 pagina's in kleur. De 
MFC-J6520DW beschikt tevens 
over een aantal kostenbesparende 
functies zoals dubbelzijdig printen 
en de inktbespaarstand, waarmee 
uw het inktverbruik aanzienlijk kunt 
verminderen.



Met de introductie 
van Brother Apps en 
oplossingen beschikt 
u over een intelligente 
methode om uw 
documenten te beheren.

Scan naar Office
Efficiënte functie waarmee u een 
document kunt scannen, dat  
vervolgens direct omgezet wordt 
in een Microsoft Office-bestand, 
met tekst en afbeeldingen die u 
kunt bewerken.

Scan naar e-mail
Snel en eenvoudig documenten 
scannen naar een e-mailadres via 
het touchscreen.

Contour & kopie
Met deze app kunt u bepaalde 
delen van documenten rood 
omcirkelen, zodat alleen deze 
delen worden gekopieerd.

    
   
Contour & scan
Met deze app kunt u bepaalde 
delen van een document rood 
omcirkelen, zodat alleen deze 
delen worden gescand.

Het voordeel 
van Brother

Belangrijkste specificaties
•    Printsnelheden tot 22 ipm in zwart-wit en   

20 ipm in kleur

•   Dubbelzijdig printen tot A3-formaat

•   35 vel automatische documentinvoer (ADF)

•  6,8 cm cm touchscreen LCD scherm

•  Standaard Wi-Fi en ethernet netwerkaansluiting

•  Mobiele iPrint&Scan app

•  Optionele hoge capaciteit inktcartridges van   
    2400 vel in zwart-wit en 1200 vel in kleur

•  250 vel papiercapaciteit



KLEURENPRINTER

KLEURENFAX

KLEURENCOPIER

KLEURENSCANNER

PAPIER

VERBRUIKSARTIKELEN

Maximale printsnelheid  Tot 35 ppm zwart-wit en 27 ppm in kleur
Printsnelheid (ISO1)  Tot 22 ipm zwart wit en 20 ipm in kleur
Dubbelzijdig printen  Volledig automatisch dubbelzijdig printen tot A3-formaat
Printresolutie Tot 6000 x 1200 dpi (verticaal x horizontaal)
Minimale druppelgrootte 1,5 pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen)

Modem 33,6 kbps
Snelkiesnummers 100 locaties voor snelkiesnummers
Verzendgeheugen Tot 200 pagina’s (ITU-T Test kaart nr.1)
Foutcorrectie modus (ECM) Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden  
 en verzendt de pagina’s zo nodig opnieuw. Beide apparaten dienen wel  
 over de ECM te beschikken   
Overige functies Dual access, toegang op afstand, PC-fax verzenden, PC-fax ontvangen3

   
 groepsverzending, automatisch verkleinen, fax doorsturen, fax ophalen, I-fax6

Maximale kopieersnelheid (ISO1) Tot 12 ipm in zwart-wit en 9 ipm in kleur   
Kopieerresolutie Tot 1200 x 2400 dpi (kleur en zwart-wit)
Meervoudig kopiëren Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%
Overige functies N-in1, poster printen

ALGEMEEN
Geheugen 128 MB
Interfaces Hi Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100BASE-TX
Display 6,8 cm LCD touchscreen 
Mobiele verbinding iPrint&Scan4, Apple Airprint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct
Web verbinding5  Google Docs™, Facebook™, Flickr ®, Dropbox
 Picasa™, Evernote ®, Google Drive™, Sky Drive en Box

SOFTWARE

AFMETING EN GEWICHT

Meegeleverde software Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE met OCR,  
 Reallusion® FaceFilter Studio
Macintosh Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Ondersteunende  Windows® 8 (32bit (x86) en 64bit (x64) edities), 
besturingssystemen Windows® 7 (32bit (x86) en 64bit (x64) edities), 
 Windows Vista® (32bit (x86) & 64bit (x64) edities), 
 Windows® XP Professional (32bit (x86) en 64bit (x64) edities), 
 Windows® XP Home,  
 Windows Server® 2003 en 2008 (32bit (x86) en 64bit (x64) edities), 
 Windows Server® 2008 R2 (64bit (x64) edities),
 Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x

 Raadpleeg www.brother.nl/bsc voor    
 de meest recente ondersteuning

Met verpakking BxHxD: 66,7 x 35 x 52,1 cm / 18,3 kg
Zonder verpakking BxHxD: 55,3 x 24,7 x 43,3 cm / 14,3 kg

DIRECT FOTO PRINTEN
USB host PictBridge, USB flash-geheugenstick
Geheugenkaarten Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD),   
 Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity  
 (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile.
Bestandsformaten direct print JPEG
Bestandsformaten direct scan JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (zwart-wit)

OVERIGE
Stroomverbruik In werking - 28 W
 Gereed - 5,5 W
 Slaapstand - 1,5 W
 Stroomuitschakelstand - 0,04 W
Geluidsniveau (in werking) 50 dBA (gemiddeld)

De MFC-J6520DW voldoet aan de hoge eisen die worden gesteld in een drukke kantooromgeving. Met een papiercapaciteit van  250 vel en 
de optionele hoge capaciteit inktcartridges, komt deze machine volledig tegemoet aan uw printbehoeften, zonder dat het papier of de inkt 
na korte tijd weer aangevuld moeten worden. 

Via het overzichtelijke 6,8 cm LCD touchscreen krijgt u toegang tot alle gebruiksvriendelijke en tijdbesparende functies, zoals scan naar 
USB, e-mail server of FTP. Dankzij de automatische documentinvoer (ADF) kunt u documenten van meerdere pagina's in één keer scannen, 
waardoor het archiveren van uw documenten nog makkelijker en effectiever wordt.  

Met Print 3.0 bent u via diverse methode flexibel verbonden met uw printer. Scan via uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk, of print 
direct vanaf uw smartphone of tablet met de Brother iPrint&Scan app. 

Ook printen vanaf een andere locatie behoort tot de mogelijkheden via Google Cloud PrintTM. U kunt tevens via de printer rechtstreeks 
verbinding maken met het web, zodat u kunt printen van, of scannen naar Google DriveTM, FacebookTM, Flickr®, Dropbox, PicasaTM, Evernote®, 

SkyDrive® of Box. Dankzij de ingebouwde Brother apps beschikt u over diverse handige scan- en kopieerapplicaties en een eenvoudige en 
tijdbesparende document management oplossing.

De MFC-J6520DW is gecertificeerd volgens de ENERGY STAR en de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard. Deze milieukeurmerken 
staan voor laag energieverbruik, lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.

Scanresolutie optisch Vanaf de glasplaat tot 2400 x 2400 dpi. Vanuit de ADF tot 2400 x 1200 dpi
Scanresolutie geïnterpoleerd Tot 19200 x 19200 dpi 
Scansnelheid Vanaf 4 seconden kleur en zwart-wit (A4 formaat, 100 x 100 dpi)
“Scannen naar” toets Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand, geheugenkaart,   
 USB Flash-geheugenstick, FTP, netwerk5 of e-mail server6 
 Ondersteunde bestandformaten: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG  
 (USB Flash-geheugenstick ondersteunt PDF zwart-wit/kleur, JPEG,TIFF)

Papierinvoer 250 vel standaard papierlade tot A3    
 1 vel handmatige papierinvoer tot A3
 35 vel automatische documentinvoer (ADF)
Papieruitvoer 50 vel
Papierformaten A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, foto, indexkaart, foto-L,   
 foto-2L, C5, com-10, DL enveloppen, monarch
Papiersoorten Standaard, inkjet, glossy en transparant

Hoge capaciteit cartridges Zwart: LC123BK - circa 6002 A4 pagina’s 
 Cyaan / magenta / geel: LC123C/M/Y - circa 6002 A4 pagina’s
Super hoge capaciteit cartridges Zwart: LC129XLBK, circa 24002 A4 pagina’s
 Cyaan / magenta / geel: LC125XL C/M/Y - circa 12002 A4 pagina's 
Brother papier BP71GA43: A3 glossy fotopapier, 20 vel
 BP71GLA: A4 glossy fotopapier, 20 vel
 BP71GP: 10x15cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel
 BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel
 BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel
 

1 ISO/IEC 24734 voor printen. ISO/IEC 24735 voor kopiëren. ISO/IEC 29183 voor kopiëren vanaf de glasplaat. 2 Cartridge inhoud wordt berekend In overeenstemming met ISO/IEC 24711 3 Alleen beschikbaar voor Windows®     

4  Raadpleeg www.brother.nl/iprintscan voor de meeste recente ondersteuning   5 Raadpleeg www.brother.nl/webconnect voor de meest recente ondersteuning   6 Optionele gratis download via http://solutions.brother.com 
              

Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac en het Mac logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in U.S. en andere landen. PICASA™ and GOOGLE DOCS™ zijn handelsmerken van Google Inc. Het gebruik 
van deze handelsmerken is onderworpen aan de rechten van Google. FLICKR® is een geregistreerd handelsmerk van Yahoo! Inc.

MFC-J6520DW Technische specificaties

Smartphone App 

iPrint&Scan 
www.brother.eu/apps

Gebruik

ORIGINELE

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
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.

M
FC

-J6520D
W

 - 140303


