
Professionell A3 allt-i-ett maskin 
med bläckstråleteknik samt fax 
och trådlös nätverksanslutning
MFC-5895CW har funktioner för skanning, 
kopiering och fax samt utskrift i professionell 
kvalitet upp till A3 som kan delas i det tråd-
bundna eller trådlösa nätverket.

MFC-5895CW 

n Skanna, kopiera och faxa upp till A4 och skriv ut upp till A3. 
n Snabba utskrifter: upp till 35 svartvita och 28 färgsidor  
 per minut.
n Enkel att använda tack vare en 8,4 cm stor LCD-färgskärm.
n Anslut och dela maskinen: med funktioner för trådbunden och 
 trådlös nätverksanslutning.
n Kopiera och faxa med automatisk dokumentmatare för 50 ark.
n Utskrifter i hög kvalitet med en upplösning på upp till 6 000 dpi 
 samt minsta droppstorlek på 1,5 pl. 

SKRIV UT SKANNA KOPIERA FAXA MINNESKORT-
LÄSARE



Skanna, kopiera och faxa med 
en enda kompakt enhet som 
även skriver ut upp till A3.

Skriv ut foton direkt från din digitalkamera.



Skanna, kopiera eller faxa flersidiga dokument 
på enklaste sätt.

Separata bläckpatroner hjälper dig att minska avfallet.

MFC-5895CW 

Spara tid
MFC-5895CW har imponerande utskriftshastigheter på upp till 35 svartvita 
och 28 färgsidor per minut. Du kan även skanna, kopiera eller faxa flersidiga 
dokument snabbt och enkelt med den automatiska dokumentmataren.

Lätt att använda
Den 8,4 cm stora LCD-färgskärmen gör det enkelt att använda menyn i 
MFC-5895CW. Du kan förhandsgranska, redigera och skriva ut fotografier 
och använda de olika skanningsalternativen eller göra fotokopior utan att 
använda datorn.

Hög kvalitet
Skriv ut dokument i professionell kvalitet på kontoret med en upplösning 
på upp till 6 000 dpi och en minsta droppstorlek på 1,5 pl. Detta garanterar 
otroliga utskriftsresultat varje gång. Med Brother Innobella bläck och papper 
får du utskrifter som är färgbeständiga i upp till 100 år.

Anslutning
MFC-5895CW ansluts direkt till ditt befintliga trådlösa nätverk så att flera 
användare kan dela på resurserna. Och när du väl anslutit den kan du 
skanna till e-post eller FTP-servern direkt från maskinen.

Valuta för pengarna
Sänk dina utskriftskostnader med Brother Innobella högkapacitetspatroner. 
Med de kostnadseffektiva högkapacitetspatronerna kan du skriva ut upp till 
900 sidor i svartvitt och 750 sidor i färg.

Miljömärkt
Eftersom vi värnar om miljön uppfyller MFC-5895CW kraven för 
miljöstandarden Energy Star och är miljömärkt med Blå Ängeln tack 
vare låg energiförbrukning och en återvinningsvänlig konstruktion. Med 
utskriftsfunktionen n till 1 och maskinens bläcksparlägen sparar du pengar 
samtidigt som du minskar avfallet och skyddar miljön.



MFC-5895CW har funktioner för skanning, kopiering och fax samt utskrift i 
professionell kvalitet upp till A3 som kan delas i det trådbundna eller trådlösa 
nätverket.

Skriv ut dokument upp till A3 i professionell kvalitet på kontoret med en upplösning på upp 
till 6 000 dpi och en minsta droppstorlek på 1,5 pl. Detta ger utskriftsresultat med garanterat 
bestående intryck.

Med utskriftshastigheter på upp till 35 svartvita och 28 färgsidor per minut behöver du 
aldrig vänta på dina dokument. Och med en automatisk dokumentmatare för 50 ark kan 
du enkelt skanna, kopiera eller faxa flersidiga dokument. MFC-5895CW har en överskådlig 
menystruktur, LCD-färgskärm och en lättanvänd kontrollpanel som ger dig tillgång till alla 
funktioner utan minsta krångel.

MFC-5895CW uppfyller kraven för miljöstandarden Energy Star och är miljömärkt med Blå 
Ängeln tack vare låg energiförbrukning, låga ljudnivåer och en återvinningsvänlig konstruktion.

Om du returnerar dina tomma bläckpatroner till Brother för återvinning hjälper du oss även 
att skydda Amazonas regnskog i vårt samarbete med Cool Earth. För närmare information, 
besök www.coolearth.org/brother

För bästa utskriftsresultat och färgbeständighet i mer än 100 år* rekommenderar vi Brother 
original LC1100 bläckpatroner samt Brother BP71 Premium Plus fotopapper. LC1100 
svart bläck uppfyller standarden ISO 11798 för arkivgodkända utskrifter. När du använder 
skrivarinställningarna för tjockare media får du dokument som är läsliga även sedan de utsatts 
för ljus, vatten, hantering och lagring.

*i ett fotoalbum

MFC-5895CW 

MFC-5895CW Specifikationer

* Mottagning endast för Windows®
** Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711

Allmänt
Teknik  Bläckstråle 
Minneskapacitet 64 MB
Uppvärmningstid 0 sekunder
Gränssnitt Hi-Speed USB 2.0/USB Direct/Pictbridge/minneskort
Nätverk 10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g   
Protokoll TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Trådlös inställning Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Trådlös säkerhet WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Display 8,4 cm bred LCD-färgskärm

Färgskrivare
Hastighet Upp till 35 sid/min i sv/v och 28 sid/min i färg
Upplösning Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
Kantfria utskrifter För A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort
Förbättrad färgåtergivning Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften
Minsta droppstorlek * 1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)
Direkt fotoutskrift Skriv ut fotografier direkt från ett USB-minne/minneskort 
 (Se avsnittet Direkt fotoutskrift.)

Färgfax
Modem 33,6 kbps
Färg Utnyttjar ITU.T-30E färgfaxprotokoll gentemot andra kompatibla faxmaskiner
Datakompression MH, MR, MMR (sv/v), JPEG (färg)
Automatisk återuppringning Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen
Snabbvalsnummer 80 platser för lagrade nummer
Gruppuppringning Upp till 6 grupper
Fax-/teleomkopplare Automatisk avkänning av fax- och telefonsignaler
Superfin Medger överföring och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar
Gråskala 266 nyanser
Minnesöverföring Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Mottagning utan papper Upp till 400 sidor (ITU-T Testtabell nr 1)
Sändningsplatser Skickar samma faxmeddelande till max 256 olika mottagare
Autoanpassning Anpassar automatiskt ett mottaget fax till en A4-sida
Felkorrigeringsläge Om båda maskinerna har ECM-funktion korrigeras fel vid överföringen  
 automatiskt, vilket gör att mottagna dokument är felfria
Vidaresändning Skickar ett fax som lagrats i minnet vidare till ett annat förprogrammerat  
 faxnummer (endast sv/v)
Fjärråtkomst Användaren kan fjärrstyra sin faxmaskin med hjälp av en tonvalstelefon
Faxåtkomst Hämta faxmeddelanden med hjälp av en tonvalsmaskin (endast sv/v)
Köfunktion (dual access) Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning (endast sv/v)
Internetfax (I-Fax) Faxa dokument vart som helst i världen över internet utan att använda en  
 telefonledning (tillval att ladda ned)
PC-FAX* Skicka och ta emot fax från din PC (telefonlinje krävs)

Färgkopiator
Högsta hastighet Upp till 23 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg
Upplösning Max. upplösning 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v)
Flersidig kopiering Upp till 99 kopior från respektive original
Förminskning/förstoring 25–400 % i steg om 1 %
N till 1 Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida
Affischutskrifter Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)

Färgskanner
Upplösning Optisk: Upp till 1 200 x 2 400 dpi
 Interpolerat: Upp till 19 200 x 19 200 dpi 
Skanningshastighet Från 4 sekunder i sv/v och från 6 sekunder i färg (A4, 100 x 100 dpi)
Gråskala 256 nyanser
Färgdjup 48 bitars intern färgskanner
Skanningsknapp Ger användaren möjlighet att skanna till e-post, OCR, bildbehandling, fil via 
 medföljande klientprogramvara, till kort, USB-minne eller FTP-server
 Stöder: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-minnet stöder PDF sv/v och färg,  
 JPEG, TIFF).

Pappershantering
Pappersinmatning Standardmagasin för 150 ark
 Automatisk dokumentmatare (ADF) för 50 ark
Pappersutmatning 50 ark
Pappersstorlek A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15 cm, indexkort, vykort, kuvert  
 samt ytterligare storlekar
Papperstyp Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film

Direkt fotoutskrift
PictBridge Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera
Direkt USB-gränssnitt Skriv ut direkt från ett USB-minne
PhotoCapture Centre™ Compact Flash: 4 MB-32 GB (endast typ 1, typ 2 och Microdrive är inte  
 kompatibla)
(Fungerande minneskort) Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo med adapter)
 Memory Stick Pro: 256 MB-32 GB (MagicGate: JA, om inte, använd  
 MG-funktionen)
 Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD med adapter)
 Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 -32 GB
 xD Picture Card: 16-512 MB
 xD Picture Card typ M/M+/typ H: 256 MB–2 GB
 Minneskortläsare  
Minneskortläsare Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort
Minneskortläsare för nätverket Spara och hämta filer med hjälp av ovanstående minneskort via nätverket
Bildformat Fotoutskrift: JPEG
 Skanna till minneskort: JPEG, PDF (färg), TIFF, PDF (sv/v)

Programvara
Medföljande drivrutiner Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother Control Centre 3, ScanSoft® Paperport® 12 SE med OCR
Macintosh® NewSoft® Presto!® PageManager7
Reallusion® FaceFilter  
Studio Software Ett enkelt och lättanvänt fotoredigeringsprogram som gör att du kan finjustera 
 dina foton och få perfekta bilder med eller utan kant.
Operativsystem som stöds Windows7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 och 64 bitars 
 versioner) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 
 10.2.4 eller senare

Förbrukningsartiklar
Standardpatroner Svart: LC1100BK – ca 450** A4-sidor
 Cyan/magenta/gul: LC1100C/M/Y – ca 325** A4-sidor
Högkapacitetspatroner Svart: LC1100HY-BK – ca 900** A4-sidor
 Cyan/magenta/gul: LC1100HY-C/M/Y – ca 750** A4-sidor
Brother-papper BP71GA3: Glättat fotopapper A3, 20 ark
 BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark
 BP71GLP: Glättat fotopapper 10x15 cm, 20/50 ark
 BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark
 BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark

Mått och vikt
Med förpackning 597 mm (B) x 541 mm (D) x 380 mm (H)/ 15.7 kg   
 
Utan förpackning 485 mm (B) x 408 mm (D) x 242 mm (H)/ 10.9 kg

Övrigt
Strömförbrukning Viloläge – mindre än 4 watt
 Standby – mindre än 6 watt 
 Drift (topp) – mindre än 21 watt
 Av – mindre än 0,8 watt
Ljudnivå 50 dBA (maximum)

Återförsäljare:

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.


