Forvent
Mere
Lydsvag, hurtig og pålidelig
– exceptionelt sort/hvidt laserprint.

PRINT

KOPI

www.brother.dk

SCAN

FAX

WIRELESS
TRÅDLØS

Hos Brother forstår vi, at hvert minut
tæller, både hjemme og på jobbet.
Driftssikkerhed er derfor lige så
vigtig som høj printhastighed og
brugervenlighed, når man vælger
sin printer.
Med dette i mente, har vi udviklet det, der er vigtigt for dig
– enkel, ukompliceret og exceptionelt sort/hvidt laserprint.
Serien består af 10 s/h laserprintere, pakket med kompromisløs
performance og effektive funktioner i en lydsvag og kompakt
enhed.
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langsom

Stille uden at gå på kompromis
Printerne opererer på den laveste decibel i klassen ( under
50bD ), så du kan printe lydsvagt uden at gå på kompromis med
printhastighed og kvalitet. Alle modeller i serien er designet til
at stå på dit bord og printe i fuld fart, uden at støje og for-styrre
dig, mens du arbejder.

8
Designet til at stå distancen
Den nye s/h laserserie er bygget til at holde længere.
Den er lavet af robuste og slidstærke materialer og klarer
alt print, så du kun skal bekymre dig om din forretning.
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Designet til
hjemmekontorer
og små arbejdsgrupper

N
Performance designet
til fremtidens virksomhed
Den nye s/h laserserie har et væld af tidsbesparende
funktioner, der sikrer, at du aldrig skal vente længe på vigtige
dokumenter. Nu kan du være produktiv med brancheledende
printhastigheder op til 34 sider/min. og med første side ude på
bare 8,5 sekunder.
Printeren leveres med en 250-arks papirskuffe og har dobbeltsidet print ( duplex ) som standard, hvilket placerer denne serie i
sin helt egen klasse.
Svanen er et nordisk miljømærke. Med svanemærkede kontormaskiner er du ikke alene garanteret, at der er taget højde
for miljøet gennem hele produktets livscyklus, men også at
kvaliteten er i orden.

Stille, kompakt alt-i-én
printer med automatisk
dobbeltsidet print, kopi
og scan.

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

WIRELESS
TRÅDLØS

Printhastighed op til 34 sider/min.
Automatisk dobbeltsidet print ( duplex ),
kopi og scan
6,8 cm LCD farvetouchscreen
Trådløst og kablet netkort
Mobilt print
50-arks automatisk dokumentføder
( ADF )
Medfølgende toner op til 1.200* sider
NFC ( Near Field Communication )
256 MB hukommelse

MFC-L2750DW

Stille, kompakt alt-i-én printer
med trådløst netkort

Hurtig, stille og kompakt alt-i-én
printer med 6,8 cm touchscreen

IPRINT&SCAN
PRINT

KOPI

SCAN

FAX

TRÅDLØS
WIRELESS

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

TRÅDLØS
WIRELESS

Brothers egen gratis app gør print fra og
scan til din mobil legende let. iPrint&Scan er
kompatibel med både Apple iOS, Android™
og Windows® Phone og finder automatisk
alle de kompatible Brother-enheder i dit
netværk.**

Printhastighed op til 30 sider/min.

Printhastighed op til 34 sider/min.

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

Trådløst og kablet netkort

6,8 cm farvetouchscreen

Mobilt print

Trådløst og kablet netkort

50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

Mobilt print

Medfølgende toner op til 700* sider

50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

64 MB hukommelse

Medfølgende toner op til 1.200* sider
128 MB hukommelse

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

AIRPRINT
Med AirPrint får du mulighed for at printe
trådløst direkte fra din Mac, iPhone®, iPad,
iPod touch og alle andre AirPrint-kompatible
Apple-enheder i samme netværk. Du skal
bare vælge AirPrint-ikonet, og det finder
automatisk alle Brother-enheder i dit netværk.**
*Ifølge ISO/IEC 19752.
**Funktioner afhænger af model.
AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Stille og kompakt alt-i-én printer.

PRINT

KOPI

SCAN		 WIRELESS

Stille, kompakt alt-i-én printer
med trådløst netkort.

PRINT

KOPI

SCAN

WIRELESS
TRÅDLØS WIRELESS

Hurtig, stille og kompakt alt-i-én
printer med 50-arks dokumentføder ( ADF ).

PRINT

KOPI

WIRELESS

SCAN

Printhastighed op til 30 sider/min.

Printhastighed op til 30 sider/min.

Printhastighed op til 34 sider/min.

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

64 MB hukommelse

Trådløst netkort

Kablet netkort

Medfølgende toner op til 700* sider

Mobilt print

50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )

Medfølgende toner op til 700* sider

Medfølgende toner op til 1.200* sider

64 MB hukommelse

128 MB hukommelse

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

DCP-L2510D

*Ifølge ISO/IEC 19752.

Designet til
simpel opsætning
– og klar til brug
på få minutter.

Hurtig, stille og kompakt
printer, hvor toner op til
1.200* sider medfølger.

PRINT

TRÅDLØS
WIRELESS

Printhastighed op til 34 sider/min.
Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )
Kablet og trådløst netkort
Mobilt print
Medfølgende toner op til 1.200* sider
64 MB hukommelse

HL-L2375DW

Stille og kompakt printer.

Stille og kompakt printer
med trådløst netkort.

WIRELESS

WIRELESS

Hurtig, stille og kompakt printer
med kablet netkort.

WIRELESS

WIRELESS

Printhastighed op til 30 sider/min.

Printhastighed op til 30 sider/min.

Printhastighed op til 34 sider/min.

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

Automatisk dobbeltsidet print ( duplex )

Medfølgende toner op til 700* sider

Trådløst netkort

Kablet netkort

32 MB hukommelse

Mobilt print

Mobilt print

Medfølgende toner op til 700* sider

Medfølgende toner op til 700* sider

64 MB hukommelse

64 MB hukommelse

HL-L2350DW

HL-L2370DN

HL-L2310D

*Ifølge ISO/IEC 19752.

Enkelt og
ukompliceret
print

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW

Specifikationer

Generel













Klasse 1 laserprodukt ( IEC 60825-1:2007 )









16 tegn x 2 linjers LCD-display





6,8 cm farvetouchscreen

Print































Op til 30 sider/min. i sort/hvid





Op til 34 sider/min. i sort/hvid
Op til 15 sider/min. dobbeltsidet i sort/hvid ( 7,5 ark )





Op til 16 sider/min. dobbeltsidet i sort/hvid ( 8 ark )





Op til 1.200 x 1.200 dpi opløsning





Printersprog: PCL6, BR-Script, PDF Version 1.7¹





Anbefalet printvolumen op til 2.000 sider/måned

Scan












Op til 1.200 x 1.200 dpi opløsning fra glasplade









Op til 600 x 600 dpi opløsning fra ADF













Scan til e-mail, billede, OCR og fil3













Scan til SharePoint® fra PC ( kun CC4 )4



Scan til netværk





Scan til FTP





Scan direkte til Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive og OneNote2



Kopi















Op til 30 sider/min. i sort/hvid





Op til 34 sider/min. i sort/hvid





Op til 600 x 600 dpi opløsning

Fax






33,6 kbps Super G3

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW













Tilslutning
USB









Kablet netkort, Ethernet ( 10Base-T/100Base-TX )







Trådløst netkort, IEEE 802.11b/g/n



NFC ( Near Field Communication ) for mobilt print



Wi-Fi DirectTM









Mobil











iPrint&Scan-app











Brother print service plugin for Android











AirPrint











Google Cloud Print 2.0











Mopria

Papirhåndtering













250-arks papirskuffe













1-arks fleksibel bakke









50-arks automatisk dokumentføder ( ADF )













Output-bakke – forside op 120 ark, forside ned – 1 ark













Papirvægt i papirskuffe 60-163 g/m2













Papirvægt ved manuel fødning 60-230 g/m2









Papirvægt ved ADF – 64-105 g/m2
Downloades fra http:/Solutions.brother.com
Forudsætter internetforbindelse.
3
Forudsætter Brother software.
4
Kun Windows
1
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Få 3 års garanti.
1. år on-site
SWAP-service

Vores målsætning hos Brother er altid
at være “At Your Side” og give den bedste
kundesupport.
Dette underbygger vi ved at tilbyde gratis 3-års garanti
med on-site SWAP-service det første år ( ombytning
på stedet ) på hele serien.

Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at maskinen bliver registreret under produktregistrering på vores hjemmeside senest 60 dage fra købsdato, og at der udelukkende er brugt originale forbrugsstoffer. Se www.brother.dk for yderligere information om vores generelle garanti-bestemmelser.

HL-L2310D

HL-L2350DW

HL-L2370DN

HL-L2375DW

Printerspecifikationer

Display









Klasse 1 laserprodukt ( IEC 60825-1:2007 )



LED-display







16 tegn x 1 linjes LCD-display

Print





Op til 30 sider/min. i sort/hvid
















Op til 34 sider/min. i sort/hvid
Op til 15 sider/min. dobbeltsidet ( duplex ) i sort/hvid ( 7,5 ark )





Op til 16 sider/min. dobbeltsidet ( duplex ) i sort/hvid ( 8 ark )





Op til 1.200 x 1.200 dpi opløsning





Printersprog: PCL61





Anbefalet printvolumen op til 2.000 sider/måned

Tilslutning









USB





Kablet netkort, Ethernet ( 10Base-T/100Base-TX )





Trådløst netkort, IEEE 802.11b/g/n





Wi-Fi DirectTM

Mobil







iPrint&Scan-app







Brother print service plugin for Android







AirPrint







Google Cloud Print 2.0







Mopria

Papirhåndtering









250-arks papirskuffe









1-arks fleksibel bakke









Output bakke – forside op 120 ark, forside ned – 1 ark









Papirvægt i papirskuffe 60-163 g/m2









Papirvægt ved manuel fødning 60-230 g/m2

1

Downloades fra http://solutions.brother.com

Brother originale
forbrugsstoffer
giver ro i sindet
og kvalitetsgaranti.

Brothers originale forbrugsstoffer
understøtter hele printerserien.

TN-2410
OP TIL 1.200 SIDER*

TN-2420
OP TIL 3.000 SIDER*

DR-2400
OP TIL 12.000 SIDER
*Ifølge ISO/IEC 19752.

Samarbejde
for et bedre miljø
Brother originale forbrugsstoffer
Tonere der ikke går på kompromis.
Originale Brother forbrugsstoffer er fremstillet med dig i tankerne.
De garanterer ikke kun ubesværet performance og sparer dig
penge i det lange løb, men de beskytter også din printer mod
potentielle skader, der opstår ved brug af uoriginale forbrugsstoffer.

Hos Brother tager vi vores miljøansvar seriøst.
Vi opfordrer derfor vores kunder til at gøre det
samme ved at sende deres brugte blækpatroner
og tonere til os helt uden beregning. Vi forsikrer
dig om, at intet ender på lossepladsen, og at
brugte patroner vil blive genanvendt.
Brother støtter den regnskovsbevarende organisation Cool Earth. Med vores hjælp har organisationen reddet knapt 3000 hektar regnskov fra udryddelse i Peru og Papua Ny Guinea, beskyttet
biodiversiteten og givet magten tilbage til landsbyerne, så de kan bevare deres hjem. Lad os fortsætte med at minimere vores påvirkning af miljøet.
Besøg: www.brother.dk for mere information.
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Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj

www.brother.dk

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

