HL-3170CDW Технически характеристики
HL-3170CDW е моделът с най-много функции от новата серия цветни LED устройства и най-малкият по размери LED принтер на
Brother досега.
Той е проектиран с мисъл за Вашия бизнес и е перфектна комбинация от нови технологии, събрани в компактно и елегантно
устройство.
Има невероятни мобилни възможности, които позволяват да печатате с приложението Brother iPrint&Scan директно от мобилното
си устройство, използвайки Apple AirPrint или Google Cloud PrintTM. Скоростта му от 22 стр/мин (цветно и черно-бяло) Ви
гарантира, че няма да губите време в чакане на отпечатаните документи.
С HL-3170CDW можете да редуцирате разходите си, ползвайки тонери с голям капацитет за 2 200 стр, без да понижавате
качеството на печат и професионалния изглед на документите Ви.
Всички LED устройства на Brother са с отделни тонери и барабан, което пести средства и ограничава ненужното разхищение на
консумативи.
HL-3170CDW е с еко сертификати ENERGY STAR и изключително взискателния Blue Angel, които са надежден атестат за ниски нива
на шум и консумация на електроенергия и лесен за рециклиране дизайн.

Характеристики
Технология
Процесор
Памет
Интерфейс
Мрежа
Безжична мрежа
Задноосветен LCD дисплей
Свързаност с мобилни
устройства
Настройка на безжична мрежа

Windows Характеристики на драйвера на принтера
LED принтер
333MHz
128MB
Hi-Speed USB 2.0
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
IEEE 802.11b/g/n
16 знака x 1 ред
приложение Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print™ и Wi-Fi Direct™
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

Автоматичен двустранен цветен принтер
Скорост на печат (А4)
Скорост на печат
(Двустранно А4)
Резолюция
Езици за печат
Време за излизане на първа
страница
Време за загряване

До 22 стр/мин за цветно и черно-бяло
До 7 ipm (изображения в минута) за цветно и черно-бяло
2,400 dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi
PCL6, BR-Script3 Postscript®3™ Language Emulation)
По-малко от 16 сек. за цветно и черно-бяло (От режим Готовност)

Извеждане на хартия
Видове носители
Размер на носителя
Пощенски пликове
и печат на етикети

Стандартна тава за хартия за 250 листа
слот за ръчно подаване на 1 лист хартия
100 листа с лицето надолу
1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)
Стандартна тава за хартия - обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m2)
Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана, гланцирана и плътна
хартия (между 60 - 163g/m2)
Стандартна тава - A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio
(A4 само режим автоматичен двустранен печат)
Слот за ръчно подаване - Ширина: 76.2mm до 216mm x Дължина: 116mm до 355.6mm
Да, от слота за ръчно подаване (точността и издръжливостта зависят от
качеството и типа на хартията)

Поддържани операционни системи
Windows®

Печат на воден знак
ID печат
Печат на книжка
Пропускане на празна страница
Печат в черно

Намаляване на 2, 4, 9, 16 или 25 A4 страници до една А4 страница (само Mac)
Увеличаване на една страница с размер А4 до размер на плакат чрез 4, 9,
16 или 25 страници размер А4
Добавяне на определен текст или съобщение към документа като воден знак
Добавяне на допълнителна информация към документа
Печат в А5 формат “Книжка”
Премахване на празните страници в документа
Печата целия текст в един цвят - черно

Консумативи
Тонер в комплекта
Стандартна тонер касета
Тонер касета с голям капацитет
Барабан
Колан
Касета за отпадъчен тонер

Windows 8® (32 & 64 bit editions), Windows 7® (32 & 64 bit editions),
Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions),
Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions),
Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 среда)

597(Ш) x 521(Д) x 364(В) мм / 21.5 кг
410(Ш) x 465(Д) x 240(В) мм / 18.1 кг

Околна среда
TEC Стойност
Консумация на електроенергия
Налягане на звука
Сила за звука
Режим Пестене на енергия
Режим Пестене на тонер

1.1kWh / седмица
380W режим работа, 60W в режим готовност, 5.5W почивка, 0.57W deep sleep,
0.05W режим софтуерно изключване
53dBA режим работа, 33dBA в режим готовност
6.43B режим работа, 4.53B в режим готовност
Ползва по-малко електроенергия, когато не е в режим работа
По-малък разход на тонер

Месечно натоварване
Максимално месечно
натоварване

До 30,000 страници
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Тегло / Размери
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Без кашон
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ПРЕВЪЗХОДСТВО С ЦВЕТОВЕ

1,000 страници1
TN-241BK - 2,500 страници1
TN-241C/M/Y - 1,400 страници1
TN-245C/M/Y - 2,200 страници1
DR-241CL - 15,000 A4 страници
BU-220CL – Up to 50,000 страници
WT-220CL – Up to 50,000 страници

R

Macintosh
Linux

Печат на N страници
Печат на плакат

По-малко от 24 сек (От режим sleep)

Боравене с хартията
Подаване на хартия

HL-3170CDW

5025

Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19798
Вертикално x Хоризонтално
Максимален брой разпечатки на месец. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона, Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

HL-3170CDW - цветен принтер
с двустранен печат, безжична
мрежа и високо качество на
разпечатките. Идеален за
ежедневните Ви нужди от печат.
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С HL-3170CDW получавате множество функции за цветен печат с професионално качество.

Бърз
Скорост при цветен
печат до 22 стр/мин

Компактен

Безжична мрежа

Стилен, идеален за малки
пространства.

Пестите ресурси и
споделяте HL-3170CDW
във вашата съществуваща
жична или безжична мрежа.

Надежден

Мобилен

Всеки път печат с
професионално качество
отговарящо на нуждите
и на най-взискателните
в бизнеса.

Използвайте
приложенията
iPrint&Scan, Apple Airprint
или Google Cloud Print™
за печат директно от
вашия iPhone, iPad,
АndroidTM или Windows®
устройство.

Гъвкав

Икономичен

Намалете до минимум
времето за зареждане
с хартия с тавата за
250 листа.

С двустранният печат
и възможността за тонер
с голям капацитет
намалявате значително
стойността на печат на
страница.

Високо качество
Създавате професионални
документи с високо
качество на цветовете.

HL-3170CDW

