HL-L8250CDN / L8350CDW / L9200CDWT

INTEGREREDE

PROFESSIONELLE PRINTLØSNINGER

TIL ARBEJDSGRUPPEN

315-025

BROTHERS NYE PROFESSIONELLE LASERSERIE
INTEGREREDE PRINTLØSNINGER TIL VIRKSOMHEDEN
Den nye professionelle farvelaserserie er udstyret med en række brugervenlige funktioner, som
er designet til at præstere fremragende resultater hver eneste gang. Serien leverer hurtige og
omkostningseffektive farveprint, som imødekommer kravene fra arbejdsgrupper, afdelingskontorer og
mindre virksomheder. Den driftsikre og holdbare serie tilbyder et væld af funktioner, der kan hjælpe dig
med at forbedre arbejdsgangen, så du kan koncentrere dig om virksomhedens kerneaktiviteter.

Effektivisér din virksomhed
Vores nyudviklede printerserie tackler hverdagens udfordringer på kontoret. Vi har bygget omkostningseffektive,
brugervenlige og hurtige maskiner, som kan sikre, at din virksomhed kører så effektivt som muligt.

PRODUKTIVE
Printhastigheder i fuld
farve op til 30 sider pr.
minut.

INTEGREREDE

EFFEKTIVE

Spar ressourcer, og del
maskinen i det kablede
eller trådløse netværk.

Med stor papirkapacitet
bruger du mindre tid på at
genfylde papir.

DRIFTSIKRE

MOBILE

Ensartet printkvalitet
og ydeevne.

Anvend Brother iPrint&Scanapp, Apple AirPrint eller
Google Cloud Print™ til at
printe direkte fra iPhone,
iPad, Android-enhed eller
Windows Phone.

OMKOSTNINGSEFFEKTIVE

HØJ KVALITET
Fremstil professionelle
dokumenter med High
Definition-farver.

Med ekstra store tonerpatroner opnår du lavere
sidepriser.

HOLDBARE
Perfekte til kontorer med
store printvolumener.

Nogle af de viste funktioner findes ikke på alle modeller. Læs mere under specifikationer.

Professionel farvelaserserie

HL- L8250CDN
FARVELASERPRINTER MED
HØJ PRINTHASTIGHED
• Printer op til 28 sider/minut i s/h og farver (A4)
• Automatisk dobbeltsidet print
• 2-linjers LCD-display
• Mulighed for store tonere
• Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
• Hi-Speed USB 2.0
• Kablet netkort
• 300-arks papirkapacitet
• Brother iPrint&Scan, AirPrint og Google Cloud Print™

HL- L8350CDW
PROFESSIONEL FARVELASERPRINTER
MED HØJ PRINTHASTIGHED
• Printer op til 30 sider/minut i s/h og farver (A4)
• Automatisk dobbeltsidet print
• 2-linjers LCD-display
• Mulighed for ekstra store tonere
• Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
• Hi-Speed USB 2.0
• Kablet og trådløst netkort
• 300-arks papirkapacitet
• Brother iPrint&Scan, AirPrint,
Google Cloud Print™ og Wi-Fi Direct™

HL- L9200CDWT
PROFESSIONEL FARVELASERPRINTER TIL
ARBEJDSGRUPPER MED STOR AKTIVITET
• Printer op til 30 sider/minut i s/h og farver (A4)
• Automatisk dobbeltsidet print
• 4,5 cm farvetouchscreen
• Web Connect og Brother Solutions & Apps
• Ekstra store tonere
• Topmodel - Lavt TCO (Total Cost of Ownership)
• Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
• Hi-Speed USB 2.0
• Kablet og trådløst netkort
• 800-arks papirkapacitet
• Brother iPrint&Scan, AirPrint,
Google Cloud Print™ og Wi-Fi Direct™

Høj ydeevne med smart teknologi:
Printopløsning i høj kvalitet sikrer ensartede udskrifter med
knivskarpe detaljer. Denne serie giver dig endvidere mulighed
for at reducere papirforbruget med op til 75 % ved at anvende
automatisk dobbeltsidet print og booklet-print til fremstilling af
dine forretningsdokumenter.
Denne serie har specielt designede funktioner, som holder
dine driftsomkostninger nede. Tonerspare-indstilling og dyb
dvale-indstilling sparer på energiforbruget og udgifterne hertil.
Sideløbende med disse funktioner gør den store og den specielle
ekstra store toner samt separate tromle de samlede ejer- og
driftomkostninger endnu lavere.
Denne serie er udviklet med fart i tankerne og udskriver første
side på mindre end 15 sekunder. Med printhastigheder op til
30 sider pr. minut er det let at håndtere store printvolumener.

Brothers nye højhastigheds farvelaserserie er kompatibel med en
række løsninger til mobile enheder. Det giver dig mulighed for at
printe fra et væld af applikationer og filtyper:
Vores iPrint&Scan-app tilbyder smarte udskrivningsfunktioner
og hjælper dig med at forbedre produktiviteten.
Du kan printe fra og scanne direkte til din iPhone, iPad,
iPod touch, Android™, Kindle Fire™ og Windows® Phone,
når blot du er tilsluttet det samme netværk som din printer.
AirPrint giver dig mulighed for at printe e-mails, hjemmesider
og dokumenter. Du behøver hverken at downloade software,
installere drivere eller tilslutte kabler. Med kun få tryk kan du
gå fra at se noget på skærmen til at stå med den printede side
i hånden.
En anden understøttet teknologi er Google Cloud Print™, som gør
det muligt at tilslutte dine printere til internettet. Du kan gøre dine
printere tilgængelige for dig selv og enhver anden, du vælger, fra
de applikationer, du bruger i dagligdagen. Google Cloud Print™
virker på din mobiltelefon, tablet og alle andre internet-tilsluttede
enheder, du ønsker at printe fra.
Cortado er også tilgængelig på alle enheder, inklusive Blackberries.

Brother Solutions Interface (BSI) (kun HL-L9200CDWT)
Brothers nye højhastigheds farvelaserserie kan køre med Brother
Solutions Interface og gør det muligt for tredjeparts-udviklere at
bygge skræddersyede løsninger til styring af Brother-printere. Der
benyttes webtjeneste-teknologi, så alle løsninger lagres i og køres
fra en server i stedet for lokalt.
Udviklere kan tilpasse printernes brugergrænseflade med deres
egne meddelelser og menuer, kontrolfunktioner såsom scanning
og fax, samt kontrollere adgangsrettigheder til disse funktioner for
visse brugere.

b-guard

Brother Solutions Interface giver mulighed for anvendelse af
b-guard, som er en ny løsning til printerstyring. Med b-guard,
som udelukkende fås hos Brother, kan du spore, kontrollere
og reducere printerudgifterne. To af de funktioner, som p.t. er
tilgængelige via b-guard, er “pullprint” og “Mail2Print”. Pullprint
sender printjobbet til printerflåden, men det udskrives først, når
brugeren beder om det direkte på maskinen. Mail2Print giver
brugerne mulighed for at sende job fra en hvilken som helst enhed
via e-mail. Begrænsninger kan angives for dokumenttyper og
gæster, og giver virksomheden mulighed for hurtig understøttelse
af smartphones og tablets, uden at skulle bekymre sig om drivere.

Tekniske specifikationer
Generelt

HL-L8250CDN

HL-L8350CDW

HL-L9200CDWT

Laserklassificering

Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)

<--

<--

Printhastighed i s/h og farve (A4)

Op til 28 sider/minut

Op til 30 sider/minut

<--

Dobbeltsidet printhastighed A4

Op til 14 images/minut

<--

<--

Opløsning

Op til 2400 × 600 dpi

<--

<--

Første side (fra klar-indstilling)

Under 15 sekunder s/h og farve

<--

<--

Printersprog

PCL6, BR-Script3 (Postscript®-sprogemulering)

<--

<--

Display

16 tegn × 2 linjer display

<--

4,5 cm farvetouchscreen

Cloud-print (Web Connect)

-

-

Print direkte fra Box, Dropbox,
Google Drive™ og OneDrive®

Standard papirskuffe input

250 ark

<--

250 + 500 ark

Ekstra papirskuffe input

500 ark (LT-320CL)

<--

-

Fleksibel bakke

50 ark

<--

<--

Papir output

150 ark forside ned / 1 ark forside op
(direkte papirgennemgang)

<--

<--

<--

Papirhåndtering

Tilslutning
Lokalt interface

Hi-Speed USB 2.0 og USB-vært

<--

Trådløst netkort

-

IEEE 802.11 b/g/n

<--

Kablet netkort

10Base-T/100Base-TX

<--

<--

Mobil tilslutning

iPrint&Scan-app, AirPrint og
Google Cloud Print™

iPrint&Scan-app, AirPrint,
Google Cloud Print™ og Wi-Fi Direct™

<--

Miljø
TEC-værdi

2 kWh pr. uge

2,1 kWh pr. uge

<--

Strømforbrug

520 W i brug, 65 W klar, 7,5 W dvale,
0,9 W dyb dvale, 0,04 W slukket

540 W i brug, 65 W klar, 7,5 W dvale,
0,9 W dyb dvale, 0,04 W slukket

540 W i brug, 65 W klar, 8 W dvale,
1,1 W dyb dvale, 0,04 W slukket

Lydtryk

53,5 dBA i brug, 51,1 dBA stille-indstilling,
27,9 dBA klar

53,5 dBA i brug, 50,6 dBA stille-indstilling,
27,9 dBA klar

55,1 dBA i brug, 50,8 dBA stille-indstilling,
27,3 dBA klar

Lydeffekt

6,75 BA i brug, 6,35 BA stille-indstilling,
4,06 BA klar

6,78 BA i brug, 6,35 BA stille-indstilling,
4,06 BA klar

6,78 BA i brug, 6,41 BA stille-indstilling,
4,06 BA klar

Med emballage (B × D × H)

600 × 524 × 513 mm / 25,2 kg

<--

810 × 597 × 887 mm / 39,5 kg

Uden emballage (B × D × H)

410 × 486 × 313 mm / 21,9 kg

<--

410 × 495 × 445 mm / 28,3 kg

500 - 3.000 sider

750 - 4.000 sider

1.000 - 5.000 sider

Dimensioner & Vægt

Driftscyklus
Anbefalet månedlig printvolumen

iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Forbrugsstoffer
Model

1

HL-L8250CDN

HL-L8350CDW

HL-L9200CDWT

Toner

Medfølgende
tonere

Standard tonere

Store tonere

Medfølgende
tonere

Standard tonere

Store tonere

Ekstra store
tonere

Medfølgende
tonere

Ekstra store
tonere

Sort

2.500 sider1

TN-321BK
2.500 sider1

TN-326BK
4.000 sider1

2.500 sider1

TN-321BK
2.500 sider1

TN-326BK
4.000 sider1

TN-329BK
6.000 sider1

6.000 sider1

TN-900BK
6.000 sider1

Cyan

1.500 sider1

TN-321C
1.500 sider1

TN-326C
3.500 sider1

1.500 sider1

TN-321C
1.500 sider1

TN-326C
3.500 sider1

TN-329C
6.000 sider1

6.000 sider1

TN-900C
6.000 sider1

Magenta

1.500 sider1

TN-321M
1.500 sider1

TN-326M
3.500 sider1

1.500 sider1

TN-321M
1.500 sider1

TN-326M
3.500 sider1

TN-329M
6.000 sider1

6.000 sider1

TN-900M
6.000 sider1

Gul

1.500 sider1

TN-321Y
1.500 sider1

TN-326Y
3.500 sider1

1.500 sider1

TN-321Y
1.500 sider1

TN-326Y
3.500 sider1

TN-329Y
6.000 sider1

6.000 sider1

TN-900Y
6.000 sider1

Tromle

DR-321CL – 25.000 A4-sider

Bælte

BU-320CL – op til 50.000 sider

Spildtonerbeholder

WT-320CL – op til 50.000 sider

Indhold i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635 Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31 Fax. +45 43 31 31 43
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 04-2014

