Изисквайте
повече
Бързи, безшумни и надеждни
Професионален монохромен
лазерен печат

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ

www.brother.bg

ФАКС

БЕЗЖИЧНА
WIRELESS
МРЕЖА

Ние от Brother разбираме, че
ежедневно, както на работа, така
и у дома имаме разходи. Сигурни сме,
че за вас е важно да имате
устройство, на което да разчитате,
да има бърз печат и да е лесно
за употреба.
Имайки предвид това, ние инвестирахме в продукт, който
е от полза за вас - удобно, надеждно и професионално
лазерно устройство.
Серията включва девет монохромни лазерни устройства,
тихи, компактни и пълни с множество функции.

W

Безшумен вече
не означава
бавен.

Безшумен
По-тих печат без компромис в скоростта или качеството,
работа при най-ниски децибели в този клас (50dB).
Всички модели от серията са проектирани да седят до вас
на бюрото, да печатат безшумно на пълна скорост и да
не ви безпокоят докато работите.

8
Създадени да издържат
С гаранция за дълъг живот, новата монохромна лазерна
серия е създадена с мисъл за вас и вашия бизнес.
Изработени са от издръжливи материали и имат здрав
корпус, отделно разполагаме с голяма сервизна база
и поддръжка, като стандарт. Тази серия ви дава сигурност,
а вие се концентрирайте върху важното в бизнеса.

Създадени за
дома и офиса.

Устройства на бъдещето
Серията предлага множество удобни и пестящи време
функции, бърза скорост на печат от 34 стр/мин., и време за
излизане на първа разпечатка от 8.5 сек. Вече никога няма
да ви се налага да чакате за важните документи.
Тавата за хартия за 250 листа и автоматичният двустранен
печат, като стандарт отличават серията от продуктите
в този клас. Цялата гама е сертифицирана по стандарта
Energy Star за енергийна ефективност.

Бързо, компактно и безшумно
4 в 1 мултифункционално
устройство с 6.8 см. сензорен
дисплей

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ

ФАКС

БЕЗЖИЧНА
WIRELESS
МРЕЖА

Скорост на печат до 34 стр/мин
Автоматичен двустранен печат
6.8 см LCD цветен сензорен дисплей
Мрежа
Безжична мрежа
Мобилен печат
Автоматично листоподаващо
устройство за 50 листа (ADF)
Тонер в комплекта за до 1,200 стр.*
Памет 128MB

MFC-L2732DW
* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

Компактно и безшумно 4 в 1 мултифункционално
устройство с мрежова свързаност

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ

ФАКС

БЕЗЖИЧНА
WIRELESS
МРЕЖА

Компактно и безшумно 4 в 1 мултифункционално
утройство с безжична мрежа

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ

ФАКС

БЕЗЖИЧНА
WIRELESS
МРЕЖА

Скорост на печат до 30 стр/мин

Скорост на печат до 30 стр/мин

Автоматичен двустранен печат

Автоматичен двустранен печат

Безжична мрежа

Мрежа

Мобилен печат

Безжична мрежа

Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа (ADF)

Мобилен печат

Тонер в комплекта за до 700 стр.*

Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа (ADF)

Памет 64MB

Тонер в комплекта за до 700 стр.*
Памет 64MB

MFC-L2712DN

MFC-L2712DW

Компактно, бързо и безшумно
3 в 1 мултифункционално
устройство с ADF за 50 листа

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ

WIRELESS

Скорост на печат до 34 стр/мин
Автоматичен двустранен печат
Мрежова свързаност
Мобилен печат
Автоматично листоподаващо устройство
за 50 листа (ADF)
Тонер в комплекта за до 1,200 стр.*
Памет 128MB

DCP-L2552DN
* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

Компактно и безшумно 3 в 1
мултифункционално устройство

ПЕЧАТ

КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ

WIRELESS

Компактно и безшумно 3 в 1 мултифункционално
устройство с безжична мрежа

ПЕЧАТ

БЕЗЖИЧНА
КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ WIRELESS
WIRELESS
МРЕЖА

Скорост на печат до 30 стр/мин

Скорост на печат до 30 стр/мин

Автоматичен двустранен печат

Автоматичен двустранен печат

Памет 64MB

Безжична мрежа

Тонер в комплекта за до 700 стр.*

Мобилен печат
Тонер в комплекта за до 700 стр.*
Памет 64MB

DCP-L2512D

DCP-L2532DW

Лесни за
настройка и готови
за употреба само
за минути.

Бърз, компактен и безшумен
принтер с мрежова
свързаност

ПЕЧАТ

Надеждност

Безпроблемна
работа и
гарантирано
качество

Оригиналните консумативи Brother са създадени
специално за Вашето устройство, защитавайки
барабана и самата машина всеки път при печат
и гарантирайки ви прецизни документи всеки път.

WIRELESS

Перфектни резултати
Гарантирайте си отлични резултати всеки
път. Документите ви са важни, не допускайте
компромис с качеството. С оригиналните тонери
на Brother печатате ясни, четливи документи,
които издържат теста на времето.

Скорост на печат до 34 стр/мин
Автоматичен двустранен печат
Мрежова свързаност

Brother Оригинални консумативи

Мобилен печат
Тонер в комплекта за до 700 стр.*
Памет 64MB

Оригиналните консумативи Brother са създадени, за да
ви гарантират безпроблемна работа, перфектно качество
на документите, намаляване на разходите в дългосрочен
план и отделно защитават вашето устройство от повреди
причинени в следствие ползването на евтини, неоригинални
консумативи.

До 1,200 стр.*

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

Компактен и безшумен принтер с безжична
мрежа

TN-2421
До 3,000 стр.*

ПЕЧАТ

WIRELESS

ПЕЧАТ

БЕЗЖИЧНА
МРЕЖА

WIRELESS

WIRELESS

DR-2401
До 12,000 стр.*

Скорост на печат до 30 стр/мин

Скорост на печат до 30 стр/мин

Автоматичен двустранен печат

Автоматичен двустранен печат

Тонер в комплекта за до 700 стр.*

Безжична мрежа

Памет 32MB

Мобилен печат
Тонер в комплекта за до 700 стр.*
Памет 64MB

HL-L2312D

HL-L2352DW

Оригиналните консумативи осигуряват
оптималната работа на вашето устройство.
Те поддържат качеството на печат винаги
на високо ниво и Ви гарантират най-добри
резултати.

TN-2411

HL-L2372DN

Компактен и безшумен
принтер

Дългосрочно намаляване
на разходите

За тонерите не правете
компромис.
* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

За безпроблемен
печат, ползвайте
оригинал





Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825-1:2007)























































USB









Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Fax

6.8 см цветен сензорен дисплей







Безжична мрежа IEEE 802.11b/g/n

Печат







Wi-Fi DirectTM

Мобилност

До 34 стр/мин монохромно











iPrint&Scan

До 15 стр/мин двустранно монохромно











Brother print service plugin за Android



До 16 стр/мин двустранно монохромно











AirPrint



Резолюция до 1,200 x 1,200dpi











Google Cloud Print 2.0



Езици за печат: PCL6, BR-Script, PDF Version 1.71











Mopria



Максимално месечно натоварване до 15,000 стр.







До 30 стр/мин монохромно




Свързаност

16 знака x 2 реда LCD дисплей







MFC-L2732DW

MFC-L2732DW



MFC-L2712DW

MFC-L2712DW



MFC-L2712DN

MFC-L2712DN



DCP-L2552DN

DCP-L2552DN



DCP-L2532DW

DCP-L2532DW

Общи характеристики

DCP-L2512D

DCP-L2512D

Технически характеристики - мултифункционални устройства

Боравене с хартията

Сканиране













Стандартна тава за хартия - 250 листа













Мултифункционална тава - 1 лист









Автоматично листоподаващо устройство (ADF) - 50 листа









Резолюция до 1,200 x 1,200dpi от стъклото на скенера









Резолюция до 600 x 600dpi от ADF













Сканиране към и-мейл, изображение, OCR и файл3













Изходяща тава - 120 листа с лицето надолу, 1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)













Сканиране към SharePoint® от компютър (ControlCenter4 само)4













Тегло на хартията - стандартна тава - 60 до 163g/m2



Сканиране към FTP













Тегло на хартията - ръчно подаване - 60 до 230g/m2



Сканиране директно към Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive и OneNote2









Тегло на хартията - ADF - 64 до 105 g/m2



Копиране



















До 30 копия в минута монохромно



До 34 копия в минута монохромно



До 600 x 600dpi

Факс






33.6kbps Super G3

Може да свалите за съответния модел от http://support.brother.com
Трябва да е уеб свързано.
3
Изисква Brother софтуер
4
Windows само
1
2

HL-L2312D

HL-L2352DW

HL-L2372DN

Технически характеристики - принтери

Дисплей







Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825-1:2007)



LED





16 знака x 1 ред LCD

Печат





До 30 стр/мин монохромно














До 34 стр/мин монохромно
До 15 стр/мин двустранно монохромно



До 16 стр/мин двустранно монохромно



Резолюция до 1,200 x 1,200dpi



Езици за печат: PCL61



Максимално месечно натоварване до 15,000 стр.

Работим съвместно за една
по-добра околна среда
Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност
към околната среда наистина много сериозно. Ето защо
непрекъснато се стремим да подобрим начина си на
производство, дизайна на продуктите си, начина на
употреба и се стигне до рециклирането.
Стремим се да допринасяме за едно по-устойчиво
общество и се ангажираме да предоставяме широк
спектър от информация за нашите екологични дейности.

Свързаност







USB



Ethernet (10Base-T/100Base-TX)



Безжична мрежа IEEE 802.11b/g/n



Wi-Fi DirectTM

Мобилност





iPrint&Scan





Brother print service plugin за Android





AirPrint





Google Cloud Print 2.0





Mopria

Боравене с хартията







Стандартна тава за хартия - 250 листа







Мултифункционална тава - 1 лист







Изходяща тава - 150 листа с лицето надолу, 1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)







Тегло на хартията - стандартна тава - 60 до 163g/m2







Тегло на хартията - ръчно подаване - 60 до 230g/m2

1

Може да свалите за съответния модел от http://support.brother.com

Върнете на Brother за
безплатно рециклиране
и запазете околната среда
Върнете ни вашите използвани тонери и мастила и
помогнете за намаляване вредното въздействие върху
околната среда. От 2009 г. заедно с Cool Earth работим
за опазването на амазонската джунгла на територията
на Перу и Папуа Нова Гвинея. Помагаме в опазването
на огромна територия дом на хиляди видове растения,
дървета, фиданки, включително около11 000 вида
насекоми, червеи и няколко застрашени видове бозайници.

Brother Group
развива дългосрочно
сътрудничество с
благотворителната
организация Cool Earth
в борбата с глобалните
екологични проблеми.
За повече информация посетете:
www.brotherearth.com

Контакт:

www.brother.bg

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H.
Представителство за България
жк. София парк, Търг. зона,
сграда 16Д, партер, офис 1А
Тел: +3592 958 35 25 / Факс: +3592 850 41 41
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd.
Имената на марките на продуктите са регистрирани търговки марки или търговски марки на съответните компании.

