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Flexibel printen
op A3-formaat
met professionele 
inkjetprinters



De kantooromgeving verandert continu 
en de vraag naar een complete printer 
waarop bedrijven volledig kunnen 
bouwen groeit. Voor een moderne 
all-in-one printer is het niet alleen 
essentieel om via Wi-Fi verbonden te 
zijn met verschillende devices. Hoge 
printsnelheden en de mogelijkheid 
om flexibel op diverse formaten af te 
kunnen drukken zijn ook belangrijke 
eigenschappen. De professionele 
Brother A3 modellen komen tegemoet 
aan de behoeften van kleine kantoren 
of bedrijven en zorgen dat dagelijkse 
werkzaamheden snel en gemakkelijk 
afgehandeld kunnen worden.

Gebruik printers op een andere manier binnen uw bedrijf, zodat zij 
u werk uit handen kunnen nemen. Met een ruime keuze uit diverse 
flexibele, professionele Brother A3 printers kunt u voldoen aan de 
eisen en behoeften binnen uw organisatie.  

Ons verbeterde assortiment A3 all-in-one inkjetprinters biedt 
een groot aantal nieuwe functies, een duurzame behuizing 
en de mogelijkheid om met de beschikbare hoge capaciteit 
inktcartridges de bedrijfskosten te verlagen. Dankzij hoge 
afdruksnelheden, uitstekende printresultaten en een sterk 
verbeterde papierverwerking, zijn deze printers bij uitstek geschikt 
voor dagelijkse en specifieke werkzaamheden binnen het kantoor. 



Zorg dat uw documenten nog meer indruk maken door 
ze op groter formaat af te drukken. Dankzij full colour 
printmogelijkheden  op A3-formaat zullen belangrijke 
presentaties en trainingsmaterialen  meer opvallen, zodat 
ze een hogere attentiewaarde hebben. Door intern A3 
documenten te kunnen afdrukken bespaart u niet alleen tijd 
maar heeft u ook meer controle over deadlines en vergroot 
u de mogelijkheden van uw organisatie.

Printen op groot
A3-formaat

In het kantoor of uw bedrijf heeft u een printer nodig waarop 
u blindelings kunt vertrouwen. De professionele A3 all-in-one 
inkjetprinters hebben zich ontwikkeld tot duurzame, zakelijke  
apparaten die garant staan voor het leveren van snelle 
prestaties en professionele kwaliteit om te kunnen aan de 
groeiende behoeften van uw bedrijf.

Duurzaam

De Brother A3 inkjetmodellen zijn eenvoudig in gebruik en 
gemakkelijk in te stellen. Of het nu gaat om de installatie 
van de draadloze verbinding of het dagelijks gebruik, de 
printers zijn zeer gebruiksvriendelijk dankzij tal van handige 
opties. Daarnaast kunt u de printers automatisch taken laten 
uitvoeren terwijl u zich met andere zaken bezighoud, zoals 
het automatisch scannen of kopiëren van documenten van 
meerdere pagina’s via de automatische documentinvoer 
(ADF).  Zo kunt u de efficiëntie en productiviteit binnen uw 
bedrijf verbeteren. 

Flexibel en eenvoudig in 
gebruik

De multifunctionele all-in-one’s kunnen veel meer dan alleen 
printen. Met de geavanceerde scanmogelijkheden kunt u 
de productiviteit aanzienlijk verhogen en zelf gemakkelijk 
een digitaal  archief opzetten. Scan in kleur of zwart-wit 
naar vooraf gekozen locaties in diverse bestandsformaten, 
waardoor er een efficiënte en  gestroomlijnde workflow 
ontstaat.

Scantechnologie

Verhoog de 
flexibiliteit 
en printsnelheid



Revolutionaire
printtechnologie



Ultrasnel printen in
superieure kwaliteit

40μm Piezoelectric element

1.680 individuele inkt compartimenten

Ons research en development team heeft 
jarenlang onderzoek gedaan naar een nieuwe 
technologie die de manier waarop inkjetprinters 
werken zou herdefiniëren. Uitgangspunt daarbij 
was het gebruik van nauwkeurige, duurzame 
componenten die de printsnelheid verhogen en 
de levensduur van de printer verlengen. 

Het resultaat is de gepatenteerde Brother MAXIDRIVE-printchip, 
die gebruik maakt van een uniek dubbel transformationeel 
piëzo-elektrisch systeem dat inkt afgeeft bij hoog vermogen.
De MAXIDRIVE-printchip levert zeer snelle, duurzame 
kleurenafdrukken van topkwaliteit. Individuele inktdruppels 
worden d.m.v. een filmlaag van 40 micrometer via 1.680 
afzonderlijke compartimenten op het papier aangebracht.

Hoge printkwaliteit

De printchip bevat 1.680 
compartimenten waar inktdruppels door 
worden afgegeven. Dit zorgt voor zeer 
nauwkeurige printresultaten.

Zeer duurzaam  

Dankzij de duurzame printkop kan er 
tot wel 200% meer afdrukken worden 
gemaakt tijdens de levensduur van de 
printer.∆

Hoge printsnelheden

De inkt injectie is tot 150% sneller 
door advanced droplet control. 
Daarmee kunnen printsnelheden 
tot 30 images per minuut worden 
bereikt.∆ ◊

Δ Vergeleken met conventionele Brother printers
◊ Alleen beschikbaar op de genoemde kleureninkjetmodellen



Veelzijdige 
A3 printers ideaal
voor multitasking

MFC-J6940DW

PRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT COPY SCAN FAX DRAADLOOSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESSPRINT         COPY          SCAN              FAX        WIRELESS NFC

Printsnelheid tot 28 ipm1 

Automatisch dubbelzijdig printen, scannen, kopiëren en faxen tot A3

8,8 cm kleurentouchscreen

Bekabeld en draadloze verbinding

Twee papierladen van 250 vel (2x 250 vel)6

Universele papierinvoer voor 100 vel (A3)6 

Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina’s 
A3 dubbelzijdig6

Printen vanaf, en scannen naar USB Flash-geheugenstick

NFC (Near Field Communication) voor mobiel printen

Optionele hoge capaciteit inktcartridges  
Zwart (BK) 3.000 pagina’s en kleur (C/M/Y) 1.500 pagina’s7



MFC-J5340DW

MFC-J5740DW

Printsnelheid tot 28 ipm1

Automatisch dubbelzijdig printen tot A4

Enkelzijdig printen tot A3

6,8 cm kleurentouchscreen

Bekabeld en draadloze verbinding

Handmatige papierinvoer voor 1 vel (A3)

Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina’s A4 6

Optionele hoge capaciteit inktcartridges  
Zwart (BK) 3.000 pagina’s en kleur (C/M/Y) 1.500 pagina’s7

MFC-J6540DW

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSPRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOS

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSPRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOS

Standaard papierlade van 250 vel (1x 250 vel)6

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESSPRINT KOPIE SCAN FAX DRAADLOOS

Printsnelheid tot 28 ipm1

Automatisch dubbelzijdig printen, scannen, kopiëren en faxen tot A4

8,8 cm kleurentouchscreen

Bekabeld en draadloze verbinding

Universele papierinvoer voor 100 vel (A3)6

Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina’s 
A4 dubbelzijdig6

Optionele hoge capaciteit inktcartridges  
Zwart (BK) 3.000 pagina’s en kleur (C/M/Y) 1.500 pagina’s7

Twee papierlade van 250 vel (2x 250 vel)6

Printsnelheid tot 28 ipm1

Automatisch dubbelzijdig printen tot A3

6,8 cm kleurentouchscreen

Bekabeld en draadloze verbinding

Handmatige papierinvoer voor 1 vel (A3)

Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina’s A36

Optionele hoge capaciteit inktcartridges  
Zwart (BK) 3.000 pagina’s en kleur (C/M/Y) 1.500 pagina’s7

Standaard papierlade van 250 vel (1x 250 vel)6

Enkelzijdig scannen, kopiëren en faxen tot A4

Enkelzijdig printen tot A3

Enkelzijdig scannen, kopiëren en faxen tot A3



De manier waarop we leven en werken 
verandert snel. Om de flexibiliteit te 
kunnen bieden die hierbij aansluit, 
hebben we een nieuwe app gelanceerd. 
Brother Mobile Connect biedt een 
reeks intuïtieve, tijdbesparende 
functionaliteiten die naadloos passen 
in een druk leven. Zoals printen vanaf 
elke plek in het kantoor of op locatie,  
geavanceerd documentbeheer opties 
en de mogelijkheid om via de app 
direct scherp geprijsde originele 
verbruiksartikelen te bestellen. En dit 
alles allemaal vanaf uw eigen mobiele 
apparaat.

Brother Mobile 
Connect app

App mogelijkheden 

Moeiteloos printen
en scannen vanaf 
smartphones en tablets

Geen gescande bestanden 
meer kwijt raken dankzij  
automatische opslag

Vanaf iedere locatie 
en op elk tijdstip een 
printopdracht sturen

Aanpasbare interface

DOWNLOAD 
GRATIS

Je zou toch ook niet de verkeerde brandstof in je auto gooien? 
Om het beste uit uw Brother printer te halen, doet u geen 
concessies aan de inkt. Alleen originele Brother inkt zorgt  
keer op keer voor perfecte printprestaties.

Originele Brother verbruiksartikelen helpen u niet alleen om uw printer 
in de best mogelijke staat te houden, maar ze zorgen ook voor 
afdrukresultaten van superieure kwaliteit. Daarnaast is originele inkt 
veel consistenter dan niet-originele verbruiksartikelen, zodat u altijd  
probleemloos kunt printen en nooit onnodig stil komt te staan door 
problemen met de cartridges.

Met Brother inkt is de eerste afdruk altijd direct goed. Dus u bespaart 
kosten en moeite omdat u slechte afdrukken met niet-originele inkt 
niet opnieuw hoeft te maken en nooit onverwacht of onterecht met 
lege cartridges te maken krijgt. 

Originele verbruiksartikelen 
van Brother zorgen voor 
optimale werking en 
afdrukken van topkwaliteit.

Snel en gemakkelijk 
de juiste inktcartridges 
bestellen.



We nemen onze verantwoordelijkheid 
voor het milieu serieus en moedigen 
onze klanten aan hetzelfde te doen 
door gebruikte Brother inktcartridges 
gratis aan ons terug te sturen. We 
hanteren een zero waste beleid en 
zorgen ervoor dat lege cartridges 
netjes worden gerecycled. 
 
Om onze visie verder kracht bij te 
zetten zijn we al meer dan tien jaar 
partner van de non-profit organisatie 
Cool Earth. Samen met hen helpen 
we mee in de strijd tegen ontbossing 
van het regenwoud, door de lokale 
bevolking en dorpen te ondersteunen.

Brother en Cool Earth ondersteunen zeven gemeenschappen in de 
regenwouden van Papoea Nieuw-Guinea en de Peruaanse Amazone. Zodoende 
beschermen we meer dan 70.000 hectare regenwoud, 23.305.975 bomen en 
meer 37 miljoen ton koolstofopslag.

Beschermen van

70.000
hectaren regenwoud

Behouden van Opslag van

23.305.975 37.000.000
bomen ton koolstof





Specificaties
en functies
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GeneralAlgemeen

Printen 1,2

6,8 cm kleurentouchscreen

8,8 cm kleurentouchscreen

Enkelzijdig A3 printen

Printsnelheden enkelzijdig 28 ipm in zwart-wit / 28 ipm in kleur

Printsnelheden dubbelzijdig 21 ipm in zwart-wit / 21 ipm in kleur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand tot 2.500 pagina’s

Eerste afdruk FPOT (First Print Out Time) - Binnen 4,6 seconden (kleur), 4,4 seconden (zwart-wit)

Scannen 3

Scansnelheid enkelzijdig A4 - 25 ipm in zwart-wit / 25 ipm in kleur

Scansnelheid enkelzijdig A3 - 13 ipm in zwart-wit / 13 ipm in kleur

Scansnelheid dubbelzijdig A4 - 30 ipm in zwart-wit / 30 ipm in kleur

Scansnelheid dubbelzijdig A3 - 17 ipm in zwart-wit /17 ipm in kleur

Scanresolutie vanuit automatische documentinvoer (ADF) - tot 600 x 600 dpi

Kopiëren  4

scanresolutie vanaf flatbedscanner (FB) - tot 1200 x 2400 dpi (zwart-wit) / 1200 x 1200 dpi (kleur)

Scan naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand, USB, FTP, netwerkmap, e-mail server, SharePoint online

Kopiesnelheid enkelzijdig - 25 ipm in zwart-wit / 16 ipm in kleur

Kopiesnelheid dubbelzijdig - 18 ipm in zwart-wit / 13 ipm in kleur

Kopie resolutie printen in zwart-wit en kleur - maximaal 1200 x 4800 dpi

Kopie resolutie scannen in zwart-wit en kleur - maximaal 600 x 600 dpi (FB/ADF)

GeneralPapier 6

Standaard papierlade - 250 vel (80 g/m2)

Handmatige papierinvoer - 1 vel

Universele papierinvoer - 100 vel

Tweede papierlade - 250 vel

Automatische documentinvoer (ADF) - 50 pagina’s

Papiergewicht standaard papierlade - 64 tot 220 g/m2

Papiergewicht handmatige papierinvoer - 64 tot 220 g/m2

Uitvoercapaciteit - A4 - 100 vel / A3 - 50 vel

Verbruiksartikelen 7

Product wordt geleverd met LC-422 inktcartridges8

Standaard inktcartridges: 550 zwart (LC-427BK) / 550 kleur (LC-427 C/M/Y)

Hoge capaciteit inktcartridges: 3.000 zwart (LC-427XLBK) / 1.500 kleur (LC-427XL C/M/Y)

Papiergewicht Universele papierlade - 64 tot 220 g/m2

Papiergewicht ADF - 64 tot 120g/m2

1.  Printsnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 24734 (www.brother.com/rd/printspeed)
2.  FPOT (First Print Out Time) in overeenkomst met ISO/IEC 17629
3.  Scansnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 17991
4.  Kopiesnelheden ESAT in overeenkomst met ISO/IEC 24735
5.  Mobiel printen - optionele download
6.  Capaciteit berekend op basis van 80g/m² papier
7.  In overeenkomst met ISO/IEC 24711
8.  De eerste keer dat er een set inktcartridges wordt geïnstalleerd, gebruikt het apparaat 
     een deel van de inkt om de toevoerbuizen te vullen. Dit proces vindt maar één keer plaats. 
     De resterende hoeveelheid inkt1 is minimaal 358 pagina's in zwart en kleur

Faxen
14,400 bps G3

33,600 bps Super G3

Verbindingen 5

PC Fax verzenden en ontvangen

High Speed USB 2.0

USB Host (voorkant ) - Direct print / scan

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Draadloos 2.4GHz en 5GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) met Wi-Fi DirectTM

Mobiel printen - Mobile Connect app (Android/Apple), Brother Print Service Plugin (Android), AirPrint (Apple), Mopria (Android)

NFC voor mobiel printen

Webconnect (verbinding met services voor derde partijen) en Brother apps

Kopie resolutie scannen in zwart-wit en kleur print - maximaal 600 x 600 dpi (FB) / 300 x 600 dpi (ADF)

Scanresolutie vanuit automatische documentinvoer (ADF) - tot 600 x 600 dpi (zwart-wit) / 300 x 600 dpi (kleur)

Gelijktijdig verzenden naar 50 locaties

Dubbelzijdig A3 printen

256MB geheugen

Scansnelheid dubbelzijdig A4 - 36 ipm in zwart-wit / 36 ipm in kleur

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.



Contact:

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Telefoon: 020-545125
E-mail : info@brother.nl

Brother International (Nederland) B.V.

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.
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