
Återförsäljare:

■ Upp till 28 sidor per minut

■ 10/100 Base-TX ethernet

■ Parallell- och USB 2.0 höghastighetsgränssnitt

■ Max. utskriftsupplösning 1 200x1 200 dpi

■ 33,6 kbps Super G3 modem

■ 40 kortnummer, 300 snabbvalsnummer,  
 20 gruppnummer

■ Köfunktion (dual access)

■ PC-fax sändning/mottagning

■ Mottagning av upp till 500 sidor om papperet tar slut

■ 32 MB minne som standard, kan utökas till 544 MB

■ Funktionslås

■ Säker utskrift

Brother MFC-8460N

Med sin inbyggda nätverksanslutning gör  
MFC-8460N det lätt att skriva ut, faxa, kopiera 
och skanna inom nätverket. Med en utskriftshas-
tighet på upp till 28 sidor per minut är den både 
snabb och effektiv.

Med sitt 250-sidors pappersmagasin klarar 
MFC-8460N en mängd olika pappersstorlekar, 
t.ex. A4, A5 och A6.

300 kortnummer, 40 snabbvalsnummer och 20 
gruppnummer förenklar faxkommunikationen 
med dina kundkontakter.  

Med den automatiska dokumentmataren för 50 
ark kan du faxa eller kopiera flersidiga dokument 
och flatbäddskannern förenklar faxning och 
kopiering av samlade dokument. MFC-8460N 
har också stor minneskapacitet, vilket innebär att 
du inte behöver förlora några inkommande fax 
om papperet tar slut.

Du skannar snabbt och enkelt enstaka eller flera 
sidor via flatbädden eller via den automatiska 
dokumentmataren. Med ”Skanna till-funktionen” 
kan du enkelt bifoga den skannade filen till e-
post, spara i särskild mapp eller öppna i särskilt 
program.

Med Brothers funktionslås kan du kontrollera hur 
maskinen används och åstadkomma tillfredsstäl-
lande dokumentsäkerhet. 

Liksom alla Brothers laserskrivare har  
MFC-8460N separat tonerkassett och trumenhet, 
vilket betyder att du vid behov bara behöver byta 
ut toner eller trumma.

Brother International Sweden AB
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda 
Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50
Webbsida: www.brother.se
Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd.

Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.

Tekniska specifikationer för MFC-8460N

Allmänt

Kopieringsteknik Laser
LCD-visning 5 rader x 22 tecken
Minneskapacitet Standard 32MB / Max 544 MB
Pappersstorlek A4, LTR, B5, A5, B6, A6, EXE
Papperstyp Vanligt papper, finare kontorspapper, återvunnet papper, kuvert, etiketter,  
 OH-film
Papperskapacitet Standardmagasin: Upp till 250 ark
 Utmatningskapacitet: Upp till 150 ark
 Extra pappersmagasin (LT-5300: Upp till 250 ark
 Flerfunktionsmagasin: Upp till 50 ark
 Automatisk dokumentmatare (ADF) Upp till 50 ark
Simultankapacitet (Utskrift/Fax) (Utskrift/Skanning) (Utskrift/Kopiering) (Fax/Kopiering)
Skrivare   

Hastighet A4: Upp till 28 sidor per minut
Upplösning 1 200 x 1 200 dpi
Första utskrift Mindre än 8,5 sekunder
Standardspråk för utskrift    Windows® GDI
Drivrutiner Windows®  98 (SE)  / Me, NT 4.0  WS/ 2000 / XP
 Mac OS 9.1-9.2 / OS X 10.2.4 eller senare
Emuleringar PCL6, BR-Script 3, IBM Pro-Printer, Epson FX-850
Fax 

Modem 33,6 kbps Super G3 - ca. 2 sekunders överföring
Datakompression Monokrom utskrift: MH / MR / MMR / JBIG  
Automatisk återuppringning Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen
Snabbvalsnummer 300 positioner för lagrade nummer
Gruppnummer Upp till 20 positioner
Fax-/teleomkopplare Automatisk igenkänning av fax- och telefonmottagning  
Superfin (TX & RX) Tillåter sändning och mottagning av mycket liten skrift  
 eller ritningar
Gråskala 256 nivåer för svartvitt
Minnesöverföring Upp till 500 sidor (ITU-T Testkarta nr 1)
Mottagning utan papper Upp till 500 sidor (ITU-T Testkarta nr 1)
Gruppsändning Skickar samma faxmeddelande till max 390 olika adresser
Automatisk förminskning Förminskar automatiskt ett mottaget fax så att det får plats på en A4-sida
Felkorrigeringsläge Om maskinen har ECM, korrigeras fel vid överföringen automatiskt   
 vilket ser till att de mottagna dokumenten är felfria
Vidaresändning av fax Skicka ett fax som lagras i minnet vidare till ett annat förprogrammerat  
 faxnummer (endast monokrom fax)
Fjärråtkomst Användaren kan styra sin faxmaskin med hjälp av en annan tonvalstelefon
PC-fax Skickar fax från din PC till max 50 nummer (endast enkelutskrift)
Dual access/köfunktion Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning eller sändning om det  
 finns plats i minnet

Kopiator    

Hastighet Upp till 28 sidor per minut
Upplösning Upp till 1 200 x 600 dpi
Multikopiering Upp till 99 kopior från respektive original
Förstorings-/förminskning 25 % – 400 % i steg om 1 %
N på 1  Komprimera 2 eller 4 sidor på en enda sida
Affischutskrift Förstora 1 sida så att den skrivs ut på 9 sidor
Färgskanner 

Upplösning Max. 600 x 2 400 dpi
 Max. 19 200 x 19 200dpi interpolerad
Gråskala 256 nyanser 
Färgintensitet Denna modell har en 48 bitars intern och en 24 bitars extern färgskanner
Gränssnitt  

USB Höghastighets USB 2,0 anslutning som standard
Parallell IEEE1284 Parallellport
Nätverksgränssnitt Denna modell är försedd med inbyggt 10/100 Base-TX-nätverksgränssnitt
Nätverk som standard 

Inbyggd nätverksanslutning 10/100 Base-TX 
Användarlicens Levereras med 5 användarlicenser - med 5 extra användarlicensavtal (NL-5)  
 kan arbetsgruppskapaciteten ökas till 25 användare
Tillbehör 

Standardtoner TN-3130 - 3 500 A4 sidor vid  5% täckning
Högkapacitetstoner TN-3170 - 7 000 A4 sidor vid  5% täckning
Trumma DR-3100 - 25 000 A4/LTR sidor (1 sida per jobb)
Nätverksprogramvara  NL-5 (5 användare)
Användarlicens
Vikt & mått    

Mått/vikt Med förpackning: 746 x 567 x 575mm /  23,5 kg
 Utan förpackning: 531 x 450 x 475mm /  16,5kg
Övrigt    

Strömförbrukning Viloläge / Standby / Max - genomsnitt 17W / 85 W / 1 104 W
Ljudnivå Drift (kopiering) LWAd = 7,0 Bell
 Standby - LWAd = 4.6 Bell
Ljudnivå  Drift (kopiering) - LpAm = 55dBA
Ljudtryck Standby - LpAm = 30dBA
Miljö Energisparläge - ja
 Tonersparläge - ja



MFC-8460N 

Brother MFC-8460N  
En nätverksklar laserskrivare med multifunktion 

för svartvita utskrifter som klarar kontorets alla 

utskrifts-, fax-, kopierings- och färgskanningbehov.
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MFC-8460N  
från Brother
Det smidiga sättet att skriva 
ut, faxa, kopiera och skanna 
i färg inom ditt befintliga 
kontorsnätverk.

Snabba utskrifter med hög kvalitet

Den imponerande utskriftshastigheten 
i kombination med lasertekniken ser till 
att alla dina dokument skrivs ut snabbt 
och med högsta kvalitet. Skrivarens 
stora minneskapacitet klarar nätverkets 
utskriftsbehov utan några problem. Om 
behovet skulle öka i och med att nät-
verket växer kan minnet enkelt uppgra-
deras till en rimlig kostnad. MFC-8460N är kompatibel med såväl 
Windows® som Macintosh®, har både USB- och parallellportar och 
kan på så sätt anslutas direkt till din befintliga kontorsutrustning. 
Eftersom den är nätverksklar kan du ha den igång på några minu-
ter. Den säkra utskriftsfunktionen garanterar att dina konfidentiella 
dokument förblir konfidentiella.

■ Upp till 28 sidor per minut
■ Upp till 1 200 x1 200 dpi i utskriftsupplösning
■ 32 MB minne som standard, kan utökas till 544 MB
■ Flerfunktionsmagasin för upp till 50 ark

Snabb och exakt kopiering

Kopieringsfunktionen hos MFC-8460N 
konkurrerar med många fristående 
kopiatorer. Flatbäddkonstruktionen tar 
A4-original och med den automatiska 
dokumentmataren är det lätt att kopiera 
många sidor i en följd - du behöver inte 
stå och mata in sida efter sida. Eftersom 
den är snabb behöver du inte heller 
vänta på dina kopior. Du kan göra upp till 99 kopior av ett original 
med en knapptryckning och tack vare buntnings- och sorterings-
funktionen behöver du inte längre sortera dina dokument för hand. 
Med MFC-8460N kan du också klara mer komplicerade funktioner 
som t.ex. förminskning och förstoring till affischstorlek.

■ Automatisk dokumentmatare för upp till 50 ark
■ Zooma 25 % – 400% i steg om 1%

Enkel faxfunktion

Förutom att vara snabb har MFC-8460N ett 
stort faxminne som gör att du inte får pro-
blem om du faxar flersidiga dokument eller 
får slut på papper vid mottagning. Alla som 
är anslutna till nätverket kan skicka och ta 
emot fax direkt från sina datorer, vilket spar 
både tid och pengar. Kortnummer-, snabb-
vals- och gruppnummerfunktionen förenklar 
din kommunikation ytterligare.

■ Köfunktion (dual access)
■ 33,6 kbps Super G3 modem
■ Mottagning av upp till 500 sidor om papperet tar slut
■ 40 kortnummer
■ 300 snabbvalsnummer
■ 20 gruppnummer
■ PC-fax, sändning/mottagning

Förenklad skanning

Med MFC-8460N går det både lätt och 
snabbt att skanna. Alla som är anslutna 
till nätverket kan skanna enstaka eller 
flera A4-sidor direkt från flatbädden eller 
den automatiska dokumentmataren. 
Med funktionen ”Skanna till” väljer du 
snabbt om du vill skicka den skannade 
filen med e-post, spara den i en särskild 
mapp eller öppna i ett särskilt program.  Med en teknik för hög-
upplöst skanning får du alltid högsta kvalitet.

■ Max. upplösning 19 200 x 19 200 dpi (interpolerad)
■ ”Skanna till” e-post, bildbehandling, OCR, fil eller FTP
■ ScanSoft® PaperPort®  för Windows®

■ NewSoft® PageManager® för Macintosh®

■ Brother Control Center
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Nätverk
Med en nätverksanslutning som standard blir din maskin en multi-
funktionsskrivare anpassad för arbetsgruppen. Den är anpassad för 
användning i de flesta typer av nätverk och stödjer de vanligaste över-
föringshastigheterna (10/100 Base-TX) och protokoll. Denna kompletta 
nätverkslösning klarar utskrift, skanning, PC-fax-sändning och mot-
tagning samt skanning till FTP-server. 
Brother tillhandahåller olika verktyg 
för att du till fullo skall kunna utnyttja 
dina nätverksanslutna maskiner, t.ex. 
webbaserad hantering, BRAdmin 
Professional samt statusmeddelande 
via e-post.
Besök http://solutions.brother.com för 
en fullständig förteckning över nät-
verksspecifikationerna.

■ 10/100 Base-TX ethernet

Säkerhet
I en alltmer säkerhetsmedveten värld introducerar Brother en ny funk-
tion för fullständig dokumentsäkerhet, Funktionslås. Med denna funk-
tion kan administratören bestämma vem som skall få använda en viss 
funktion, kopiering, skanning, faxning, utskrift eller PC-Fax. 
Som en ytterligare förbättring av maskinens goda faxegenskaper finns 
också en faxmottagningsstämpel så 
att dokumentet kan spåras genom hela 
organisationen.

■ Funktionslås
■ Faxmottagningsstämpel

Tillbehör
Liksom alla Brothers laserskrivare 
har MFC-8460N separat tonerkas-
sett och trumenhet, vilket betyder 
att du vid behov bara behöver byta 
ut toner eller trumma.
■ TN 3130: Toner för 3 500 sidor 

 vid 5 % täckning
■ TN 3170: Toner för 7 000 sidor 

 vid 5 % täckning
■ DR 3100: Trumenhet för 25 000 sidor


