
WELKOM BIJ PRINT 3.0

A3

Professionele all-in-one inkjetprinters 
ontworpen voor dynamische bedrijven



PROFESSIONELE OPLOSSING 
VOOR UW BEDRIJF OF KANTOOR 

LAGE PRINTKOSTEN

Door gebruik te maken van hoge capaciteit XL 
inktcartridges, kunt u met de Business Smart 
modellen printen tot 2400 pagina’s in zwart-wit 
en 1200 pagina’s in kleur. Daarnaast zijn er  
kostenbesparende functies beschikbaar, zoals 
dubbelzijdig printen en de inktbespaarstand.

DRAADLOOS EN CLOUD 

Dankzij de draadloze en bekabelde 
netwerkaansluiting, kunnen medewerkers 
onderling naadloos samenwerken via 
de  cloudverbinding. Met printen van, en 
scannen naar diverse web- en clouddiensten 
zoals Dropbox, Evernote™, OneDrive en 
Google Drive kunt u papieren documenten 
binnen enkele seconden delen met collega’s.

A3

MOBIELE INTEGRATIE

Ons assortiment van mobiele print- en 
scanoplossingen geeft gebruikers 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, Android en 
Windows-apparaten.

PRODUCTIVITEIT EN SNELHEID

De Brother business modellen worden 
geleverd met een scala aan oplossingen om 
de productiviteit te verhogen en processen 
binnen uw bedrijf te stroomlijnen. De hoge 
print- en scansnelheden, gecombineerd 
met de automatische documentinvoer op 
de meeste modellen, zorgen ervoor dat u  
documenten met belangrijke informatie snel 
kunt delen met anderen.

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

Brother geeft printen een nieuwe betekenis met 
de professionele business all-in-one inkjetprinters. 
De modellen uit deze lijn zijn intelligent, snel en 
uitgerust met diverse verbindingen, en daardoor 
de perfecte keuze voor uw kantoor of bedrijf. 
Maak zelf professionele afdrukken op A3-formaat 
waarmee u een onvergetelijke visuele impact 
achterlaat, terwijl u daarnaast profiteert van een 
lage prijs per pagina dankzij de hoge capaciteit 
XL inktcartridges. Dankzij de ingebouwde 
cloudverbindingen en directe verbinding via 
mobiele apparaten, bent u volledig toegerust op 
de toekomst. 

Welkom bij het nieuwe printen.

WELKOM BIJ PRINT 3.0

PROFESSIONEEL PRINTEN

Afdrukken op indrukwekkend A3-formaat 
zorgen voor een professionele uitstraling. 
De papierladen hebben een grote 
papiercapaciteit en diverse modellen 
beschikken tevens over een universele 
papierinvoer aan de achterzijde voor 
maximale flexibiliteit.  



• Maximale printsnelheid 35 ppm in zwart-wit en  
   27 ppm in kleur.

• Printsnelheid 20 ipm in zwart-wit en 18 ipm in kleur (ISO*).

• Printen, scannen en kopiëren tot A4-formaat. 

• Automatisch dubbelzijdig (duplex) printen tot    
   A4-formaat.       

• Hoge capaciteit XL inktcartridges voor 1200 pagina’s       
   in zwart en 1200 pagina’s in kleur.

• Printen en scannen via smartphone of tablet.

• Ingebouwde draadloze netwerkaansluiting.

• 6,8 cm LCD kleuren touchscreen.

• Papierlade voor 150 vel A4.

• Handmatige papierinvoer (1 vel) aan de achterzijde   
   voor afdrukken tot A3-formaat

• Maximale printsnelheid 35 ppm in zwart-wit en     
   27 ppm in kleur.

• Printsnelheid 20 ipm in zwart-wit en 18 ipm in kleur (ISO*)

• Hoge capaciteit XL inktcartridges voor 1200 pagina’s      
   in zwart en 1200 pagina’s in kleur.

• Printen, scannen, kopiëren en faxen tot A4-formaat. 

• Automatisch dubbelzijdig (duplex) printen tot A4-formaat.  

• NFC verbinding. 

• Printen en scannen via smartphone of tablet.

• Ingebouwde bekabelde en draadloze netwerkaansluiting.

• 9,3 cm LCD kleuren touchscreen. 

• 20 vel automatische documentinvoer (ADF) voor scannen, 
   kopiëren en faxen.

• Papierlade voor 150 vel A4.

• Handmatige papierinvoer (1 vel) aan de achterzijde voor  
   afdrukken tot A3-formaat.

• Maximale printsnelheid 35 ppm in zwart-wit en   
  27 ppm in kleur.

• Printsnelheid 20 ipm in zwart-wit en 18 ipm in kleur (ISO*).

• Hoge capaciteit XL inktcartridges voor 1200 pagina’s      
   in zwart en 1200 pagina’s in kleur.

• Printen, scannen, kopiëren en faxen tot A4-formaat. 

• Automatisch dubbelzijdig (duplex) printen tot A4-formaat.  

• Printen en scannen via smartphone of tablet.

• Ingebouwde draadloze netwerkaansluiting.

• 6,8 cm LCD kleuren touchscreen. 

• 20 vel automatische documentinvoer (ADF) voor      
   scannen, kopiëren en faxen.

• Papierlade voor 150 vel A4.

• Handmatige papierinvoer (1 vel) aan de achterzijde   
   voor afdrukken tot A3-formaat.

DCP-J4120DW 
Professionele all-in-one inkjetprinter met print-, scan-, 
kopiemogelijkheden, dubbelzijdig printen en draadloos netwerk.

MFC-J4420DW 
Professionele all-in-one inkjetprinter met print-, scan-,kopie- en 
faxmogelijkheden, automatische documentinvoer, dubbelzijdig 
printen en draadloos netwerk.

MFC-J4620DW 
Professionele all-in-one inkjetprinter met print-, scan-, kopie- en 
faxmogelijkheden, NFC verbinding, automatische documentinvoer, 
dubbelzijdig printen en bekabeld/draadloos netwerk.

BROTHER ALL-IN-ONE INKJETMODELLEN



• Maximale printsnelheid 35 ppm in zwart-wit en   
  27 ppm in kleur.

• Printsnelheid 22 ipm in zwart-wit en 20 ipm in kleur (ISO*).

• Hoge capaciteit XL inktcartridges voor 2400 pagina’s      
   in zwart en 1200 pagina’s in kleur. 

• Printen tot A3-formaat en automatisch dubbelzijdig     
   (duplex) printen tot A4-formaat.

• Printen en scannen via smartphone of tablet.

• Ingebouwde bekabelde en draadloze netwerkaansluiting.

• 6,8 cm LCD kleuren touchscreen. 

• 35 vel automatische documentinvoer (ADF) voor      
   scannen, kopiëren en faxen.

• Papierlade voor 250 vel A4/A3 

• Handmatige papierinvoer (1 vel) aan de achterzijde van    
   de machine.

MFC-J5320DW Business Smart 
Professionele all-in-one inkjetprinter met print-, scan-, kopie- en 
faxmogelijkheden, hoge capaciteit XL inktcartridges, dubbelzijdig 
printen en bekabeld/draadloos netwerk.

MFC-J5620DW Business Smart
Professionele all-in-one inkjetprinter met print-, scan-, kopie- en 
faxmogelijkheden, hoge capaciteit XL inktcartridges, dubbelzijdig 
printen, flexibele papierinvoer mogelijkheden en bekabeld/
draadloos netwerk.

• Maximale printsnelheid 35 ppm in zwart-wit en   
   27 ppm in kleur.

• Printsnelheid 22 ipm in zwart-wit en 20 ipm in kleur (ISO*).

• Hoge capaciteit XL inktcartridges voor 2400 pagina’s      
   in zwart en 1200 pagina’s in kleur. 

• Printen tot A3-formaat en automatisch dubbelzijdig     
   (duplex) printen tot A4-formaat.

• Printen en scannen via smartphone of tablet.

• Ingebouwde bekabelde en draadloze netwerkaansluiting

• 9,3 cm LCD kleuren touchscreen. 

• 35 vel automatische documentinvoer (ADF) voor      
   scannen, kopiëren en faxen.

• Papierlade voor 250 vel A4/A3. 

• Universele papierinvoer aan de achterzijde van    
   de machine voor 5 vel A3 of 80 vel A4 en handmatige   
   papierinvoer (1 vel).

MFC-J5720DW Business Smart
Professionele all-in-one inkjetprinter met print-, scan-, kopie- en 
faxmogelijkheden, hoge capaciteit XL inktcartridges, dubbelzijdig 
printen/scannen/kopiëren/faxen, flexibele papierinvoer 
mogelijkheden en bekabeld/draadloos netwerk.

• Maximale printsnelheid 35 ppm in zwart-wit en   
   27 ppm in kleur.

• Printsnelheid 22 ipm in zwart-wit en 20 ipm in kleur (ISO*).

• Hoge capaciteit XL inktcartridges voor 2400 pagina’s      
   in zwart en 1200 pagina’s in kleur. 

• Printen tot A3-formaat en automatisch dubbelzijdig      
   (duplex) printen, scannen, kopiëren en faxen  tot     
   A4- formaat.

• Printen en scannen via smartphone of tablet.

• Ingebouwde bekabelde en draadloze netwerkaansluiting.

• 9,3 cm LCD kleuren touchscreen 

• 50 vel automatische documentinvoer (ADF) voor      
   scannen, kopiëren en faxen.

• Twee papierladen van 2x 250 vel A4/A3. 

• Universele papierinvoer aan de achterzijde van de      
   machine voor 5 vel A3 of 80 vel A4 en handmatige   
   papierinvoer (1 vel).



PRODUCTIVITY SOLUTIONS  
FOR YOUR BUSINESS

PROFESSIONAL

Ensure that your business is noticed 
with high quality A3 size printing. 
High capacity paper trays and a 
versatile rear paper tray on some 
models offer your team the option 
to print what they want, when they 
want.

COST EFFECTIVE

Super high yield ink cartridges 
capable of printing up to 2,400 black 
and 1,200 colour prints, combined 
with other cost-saving features like 
2-sided printing and ink save mode 
help to lower your total cost of 
ownership. 

ENHANCED CONNECTIVITY 

With built-in wireless and cloud 
connectivity on all models, you 
can ensure seamless collaboration 
between team members. Scan to 
and print directly from cloud services 
such as Dropbox, Evernote™, 
OneDrive and Google Drive to 
digitise paperbased content to share 
among your colleagues in seconds.

A3

MOBILE INTEGRATION 

Agile businesses are constantly ahead 
when it comes to technology. With 
built-in support for mobile print and scan 
solutions, your team can print anywhere, 
anytime. Brother’s iPrint & Scan app 
provides seamless compatibility with 
Apple, Android and Windows devices, 
allowing you to improve productivity 
levels.

PRODUCTIVE

Brother business inkjets come packed 
with a range of productivity solutions 
to help streamline your business. Fast 
print and scan speeds, paired with an 
automatic document feeder on most 
models help to quickly capture and 
share vital information.

Introducing Brother's apps and solutions.  
The smarter way to manage your paper based content.

Scan to Office
An intelligent feature that 
allows you to scan a hardcopy 
document, which is then 
converted into a Microsoft Office 
file with editable text and images. 

Scan to Email
Scan a document direct to 
an email address from the 
touchscreen with ease.

Outline Copy
Allows you to circle the content 
you require in red and the device 
will copy just the selected area, 
saving valuable ink.

Outline Scan
Allows you to circle the content 
you require in red and the device 
will scan just the selected area for 
instant impact.

The Brother 
Advantage

Experience a new level of office printing with the 
professional range of business inkjets. Intelligent, fast, 
and more connected, they are the perfect choice to 
help raise your team’s productivity. Take advantage 
of A3 printing to create documents with visual impact, 
while saving on overheads through high capacity 
inks for a low cost per page.  And with built-in cloud 
connectivity and direct mobile printing you can ensure 
you stay ahead of the game in today’s fast-paced 
world.

Welcome to a new age of printing.

WELCOME TO PRINT 3.0



DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW

Functies print, scan, kopie print, scan, kopie, fax print, scan, kopie, fax print, scan, kopie, fax print, scan, kopie, fax print, scan, kopie, fax

Interfaces USB 2.0,
WLAN 802.11b/g/n, 

Wi-Fi Direct

USB 2.0,
WLAN 802.11b/g/n, 

Wi-Fi Direct

USB 2.0,
LAN 10/100BASE-TX,
WLAN 802.11b/g/n, 
Wi-Fi Direct, NFC

USB 2.0,
LAN 10/100BASE-TX,
WLAN 802.11b/g/n,

Wi-Fi Direct

USB 2.0, 
LAN 10/100BASE-TX,
WLAN 802.11b/g/n, 

Wi-Fi Direct

USB 2.0, 
LAN 10/100BASE-TX,
WLAN 802.11b/g/n, 

Wi-Fi Direct

Direct printen en scannen geheugenkaarten,
USB flash geheugenstick,

 PictBridge

USB flash geheugenstick,
 PictBridge

geheugenkaarten,
USB flash geheugenstick,

 PictBridge

USB flash geheugenstick,
 PictBridge

geheugenkaarten,
USB flash geheugenstick,

 PictBridge

geheugenkaarten,
USB flash geheugenstick,

 PictBridge

LCD touchscreen 6,8 cm 6,8 cm 9,3 cm 6,8 cm 9,3 cm 9,3 cm

NFC - - ja - - -

Kleurenprinter

Maximale printsnelheid (zwart-wit/kleur) tot 35/27 ppm tot 35/27 ppm tot 35/27 ppm tot 35/27 ppm tot 35/27 ppm tot 35/27 ppm

ISO printsnelheid (zwart-wit/kleur)* tot 20/18 ipm tot 20/18 ipm tot 22/20 ipm tot 22/20 ipm tot 22/20 ipm tot 22/20 ipm

Printresolutie (verticaal x horizontaal) tot 6000 x 1200 dpi tot 6000 x 1200 dpi tot 6000 x 1200 dpi tot 6000 x 1200 dpi tot 6000 x 1200 dpi tot 6000 x 1200 dpi

Automatisch dubbelzijdig printen (duplex) ja (tot A4-formaat) ja (tot A4-formaat) ja (tot A4-formaat) ja (tot A4-formaat) ja (tot A4-formaat) ja (tot A4-formaat)

Standaard inktcartridges (A4)** 550 pagina’s zwart/kleur 550 pagina’s zwart/kleur 550 pagina’s zwart/kleur 550 pagina’s zwart/kleur 550 pagina’s zwart/kleur 550 pagina’s zwart/kleur

Hoge capaciteit XL inktcartridges (A4)** 1200 zwart / 1200 kleur 1200 zwart / 1200 kleur 1200 zwart / 1200 kleur 2400 zwart / 1200 kleur 2400 zwart / 1200 kleur 2400 zwart / 1200 kleur

Kleurenscanner

Scansnelheid kleur en zwart-wit op 100 dpi vanaf 3,34 seconden vanaf 3,34 seconden vanaf 3,37 seconden vanaf 3,37 seconden vanaf 3,37 seconden vanaf 3,37 seconden

Optische scanresolutie 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi

Dubbelzijdig scannen - - - - - ja

Kleurencopier

Kopieersnelheid (zwart-wit/kleur) tot 12/9 kpm tot 12/9 kpm tot 12/9 kpm tot 12/9 kpm tot 12/9 kpm tot 12/9 kpm

Kopieerresolutie 1200 dpi 1200 dpi 1200 dpi 1200 dpi  1200 dpi  1200 dpi

Dubbelzijdig kopiëren - - - - - ja

Kleurenfax

Modem - 14.400 bps 14.400 bps 14.400 bps 33.600 bps 33.600 bps

Snelkiesnummers - 100 locaties 100 locaties 100 locaties 100 locaties 100 locaties

PC fax (ontvangen alleen mogelijk in Windows®) - ja ja ja ja ja

Papier

Standaard papierlade 150 vel A4 150 vel A4 150 vel A4 250 vel A4/A3 250 vel A4/A3 250 vel A4/A3

Tweede papierlade - - - - - 250 vel A4/A3

Universele papierinvoer achterzijde - - - - 80 vel A4 of 5 vel A3 80 vel A4 of 5 vel A3

Handmatige papierinvoer achterzijde 1 vel (tot A3) 1 vel (tot A3) 1 vel (tot A3) 1 vel (tot A3) 1 vel (tot A3) 1 vel (tot A3)

Automatische documentinvoer (ADF) - 20 vel 20 vel 35 vel 35 vel 50 vel (duplex)

* ISO/IEC 24734  ** Wordt berekend in overeenstemming met ISO/IEC 24711

Te gebruiken voor: 
DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW
MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

Te gebruiken voor: 
DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW

Te gebruiken voor:
MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

LC225XL
HOGE CAPACITEIT
INKTCARTRIDGE

1200 pagina’s** 550 pagina’s** 1200 pagina’s** 

LC227XL
HOGE CAPACITEIT
INKTCARTRIDGE

LC229XL
SUPER HOGE CAPACITEIT
INKTCARTRIDGE

LC223
STANDAARD
INKTCARTRIDGE

2400 pagina’s** 

Te gebruiken voor:
DCP-J4120DW
MFC-J4420DW
MFC-J4620DW
MFC-J5320DW
MFC-J5620DW
MFC-J5720DW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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.
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