
1Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19752, 2Максимален брой разпечатки на месец. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от 
печат. 3Може да се свали от http://solutions.brother.com

Контакт:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕН ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ

АВТОМАТИЧЕН ДВУСТРАНЕН КОПИР

АВТОМАТИЧЕН ДВУСТРАНЕН ЦВЕТЕН СКЕНЕР

БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА

ПОДДЪРЖАНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

Технология Електрофотографска монохромна лазерна
Лазер Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825-1:2007)
Процесор StarSapphire 400MHz
Памет 128MB (с възможност за разширение до 384MB при използване на един 144 pin слот,  
 16bit DDR2 DIMM)
Интерфейс Hi-Speed USB2.0, USB хост за директен печат и сканиране от USB памет
Мрежа Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Дисплей 12.6 см (5’’) TFT цветен сензорен дисплей

Скорост на печат (Едностранно) До 40 стр/мин
Скорост на печат (Двустранно) До 18 ipm (изображения в минута)
Резолюция 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Време за загряване По-малко от 3 сек (От режим sleep)
Време за излизане на първа По-малко от 8 сек. (От режим Готовност) 
страница
Езици за печат PCL6, BR-Script3 Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Вградени шрифтове (PCL) 66 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта
Вградени шрифтове (PS) 66 мащабируеми шрифта
Вградени баркодове (PCL) UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C),
 EAN128(set A, set B, set C)

Скорост До 40 копия в минута
Резолюция 1,200 x 600dpi
Време за излизане на първо копие По-малко от 8 сек (от режим Готовност)
Много копия / Събиране / Сортиране Прави до 99 копия на всяка страница / Сортира
Увеличаване/Намаляване Намалява и увеличава документи от 25% до 400% използвайки 1% стъпка
N в 1 копия Позволява на потребителя да намали 2 или 4 страници на 1 А4.

Резолюция 1,200 x 1,200dpi (от стъклото на скенера), 1,200 x 600dpi (от Автоматичното листоподаващо  
 устройство (ADF), 19,200 x 19,200dpi (Увеличена)
Скала на сивото 256 оттенъка на сивото
Дълбочина на цвета 48 битово вътрешно, 24 битово външно
Сканиране от компютър Сканиране към E-mail, изображение, OCR, файл и PDF с възможност за търсе
Мрежово сканиране с едно Сканиране към мрежова папка (Windows® само), FTP и E-mail сървър 
натискане 
Драйвери TWAIN, WIA, ICA, SANE3 & ISIS3

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХАРТИЯТА
Видове носители / Размери Стандартна / Допълнителна тава за хартия - обикновена и рециклирана 
 (между 60 - 105 g/m2 (16 - 28lb))
 Мултифункционална тава - обикновена, рециклирана и плътна хартия 
 (между 60 - 163g/m2 (16 - 43lb))
 Автоматично листоподаващо устройство (ADF) 64 - 90 g/m2 (17 - 24Ib) 
Тегло на носителя Стандартна / Допълнителна тава за хартия - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO),
 A6, Executive, Legal, фолио (A4 само режим автоматичен двустранен печат)
 Мултифункционална тава - Ширина: 76.2mm до 215.9mm (3” до 8.5”) x Дължина: 127mm 
 до 355.6mm (5” до 14”)
 Автоматично листоподаващо устройство (ADF) - обикновена и рециклирана хартия
Пощенски пликове Да, от мултифункционалната тава (MP) (точността и издръжливостта зависят от качеството  
и печат на етикети и типа на хартията)

ФУНКЦИИ НА ДРАЙВЕРА НА ПРИНТЕРА - WINDOWS

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МРЕЖОВО УПРАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СИГУРНОСТ

КОНСУМАТИВИ / АКСЕСОАРИ

ТЕГЛО / РАЗМЕРИ

ОКОЛНА СРЕДА

МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ

Печат на N страници Намаляване на 2, 4, 9, 16 или 25 A4 страници до една А4 страница (Windows / Mac)
Печат на плакат Увеличаване на една страница с размер А4 до размер на плакат чрез 4, 9, 16 или 25  
 страници размер А4
Печат на воден знак Добавяне на определен текст или съобщение към документа като воден знак
Функция “Макрос” Създаване и поставяне на шаблони (напр. Лого), които автоматично се отпечатват  
 на единия край на документа 
ID печат Добавяне на допълнителна информация към документа
 (дата & час, кратки съобщения или потребителско име)
Печат на книжка Печат в А5 формат “Книжка” използвайки Автоматичното листоподаващо устройство 
Тих режим Намаляване шума на устройството по време на печат (възможност за слабо намаляване  
 и на скоростта на печат)
Пропускане на празна страница Премахване на празните страници в документа
Повторен печат Повторен печат на последния документ, който е бил изпратен към устройството

Вграден Web сървър Web базиран софтуер за управление на печата, вграден в устройството 
Съветник за разпространение Удобно създаване / инсталиране на драйвери за печат и безпроблемно разпространение  
на драйвери през цялата мрежа Windows® PC
BRAdmin Professional Софтуер за управление по LAN / WAN3

Печат на регистър от мрежа Запис на заданията за печат на всеки отделен потребител
E-mail Известия Автоматично изпращане на e-mail до определен адрес, който изисква внимание

Настройка Заключване Заключване на контролния панел и ограничаване на достъпа
Secure Function Lock v2 Ограничаване на печата, копирането, сканирането и факса, лимитиране на страниците 
Защитен печат с SSL IPP базирано криптиране за защита на печата
IP филтър Забрана въз основа на IP адрес (IPv4 само)
802.1x Поддържани протоколи- EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS 
(Контрол на достъпа по жична мрежа)

Тонер в комплекта Приблизително 8,000 страници1

Стандартен тонер TN-3330 - Приблизително 3,000 страници1

Тонер с голям капацитет TN-3380 - Приблизително 8,000 страници1

Тонер със супер голям капацитет TN-3390 - Приблизително 12,000 страници1

Барабан DR-3300 - Приблизително 30,000 страници (едно задание 
 на страница)
Допълнителна тава за хартия LT-5400 - До 500 листа

TEC стойност 2.57kWh / седмица
Консумация на електроенергия 694W active, 9.8W ready, 1.6W deep sleep 
Налягане на звука 59dBA режим работа, 54dBA тих режим, 37dBA в режим готовност
Сила за звука 6.63BA режим работа, 6.4BA тих режим, 4.7BA в режим готовност
Режим Пестене на енергия Ползва по-малко електроенергия, когато не е в режим работа
Режим Пестене на тонер По-малък разход на тонер

Максимално месечно До 100,000 страници2 
натоварване

С кашон 594(Ш) x 533(Д) x 636(В) мм / 21.9 кг
Без кашон 491(Ш) x 415(Д) x 477(В) мм / 17.5 кг

DCP-8250DN - МОНОХРОМНО 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 
УСТРОЙСТВО. ГАРАНТ ЗА 
КАЧЕСТВО И ПАРТНЬОР ЗА 
УСПЕШЕН БИЗНЕС.
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Нашата ангажираност към опазването на околната среда намира изражение в множество еко функции, 
сертификати и награди, които имат устройствата ни:
- Отделни тонер и барабан: Минимални загуби, подменяте само консуматива, който е свършил с цел намаляване на разходите.
- Режим пестене на тонер: Функция намаляваща разхора на тонер.
- Двустранен печат, N-in-1 и печат на книжка: Намалявате разхода на хартия с до 75% като отпечатвате документи от много  
 страници върху една единствена.
-  Deep Sleep Mode: Режим, в който консумацията на енергия е по-малко от 1W, което е 5 пъти по-малко в сравнение със 

стандартния режим „Готовност”.
- Режим “Тих”: Ниско ниво на шум отговарящо на стандарта Blue Angel .

DCP-8250DN работи с Вас за една по-добра околна среда

Функции оптимизиращи работния процес
- Висока скорост на печат до 40 стр/мин

- Тонер със супер голям капацитет за 12000 стр

- Интуитивен пълноцветен сензорен дисплей - 12.6 см

- Стандартен капацитет на хартията от 550 листа

- 1 200 х 1 200 dpi резолюция

- Автоматичен двустранен печат, копиране и сканиране

- Печат на първа страница за по-малко от 8 сек

Подаване на хартия Стандартна тава за хартия за 500 листа
 Мултифункционална тава за 50 листа
 Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа
 Допълнителна тава за хартия за 500 листа 
Извеждане на хартия 150 листа с лицето надолу
 1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)

Windows® Windows 7® (32 & 64 битови издания), Windows Vista® (32 & 64 битови издания), 
 Windows® XP Professional (32 & 64 битови издания), Windows® XP Home Edition,  
 Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (само печат) (32 & 64 битови издания),  
 Windows® Server 2003 (само печат) (32 & 64 битови издания)

Macintosh Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x или по-висока

Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 среда)
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PRINT SCANCOPY

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2
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.



DCP-8250DN Ви гарантира 
качество и успешен бизнес.

Бизнесът се задвижва от информацията и Brother перфектно знае това. DCP-8250DN 
с бързината и стабилността си внася в работния Ви процес точно този професионализъм, 
който Ви е нужен в печата, сканирането и копирането.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПОМОЩНИК

ПРОФЕСИОНАЛЕН
Благодарение на резолюцията на 
печат 1200 х 1200 dpi ще получавате 
винаги чист и ясен отпечатък 
с качествена консистенция и 
отчетливост на детайла. С функцията 
за автоматичен двустранен печат на 
книжка можете да правите всички 
основни бизнес документи в А5 
формат и да намалите употребата на 
хартия до 75%.

 `

ПРОДУКТИВЕН
Печатът на първа страница за по-
малко от 8 секунди и максималната 
скорост до 40 стр/мин са Вашият 
гарант, че ще свършите цялата 
работа, колкото и обемиста да е, 
в нужните срокове. Интуитивният 
сензорен дисплей от 12.6 cm Ви 
улеснява да постигате невероятни 
резултати бързо и безпроблемно.

СПЕСТЯВАЩ СРЕДСТВА
Множеството функции като 
режими “Пестене на тонер” 
и “Deep Sleep”, възможността 
за тонер със супер голям 
капацитет за 12 000 страници, 
заедно с отделно сменящия 
се барабанен модул водят до 
чувствително намаление на 
стойността на печат.

СЪВМЕСТИМ 
Множеството сканиращи функции, 
вкл. “Сканиране към мрежа” (само 
за Windows) и “Сканиране към FTP”, 
позволяват да споделяте информацията 
в локалната и в глобалната мрежа. 
Мрежовата свързаност и съвместимостта 
с принтерни езици като PCL6 и BR-Script3 
(Postscript 3 езикова емулация) спомагат 
за безпроблемната интеграция към 
офисната Ви система и документооборот.

  

ГЪВКАВ
Повишената нужда от печат изисква 
професионално боравене с хартията. 
Стандартната тава за 500 листа 
и мултифункционалната за 50 листа могат 
да бъдат надградени с допълнителна 
тава за още 500 листа.С максимален 
капацитет от 1050* листа не се налага 
постоянно да зареждате с хартия, което 
ви пести време, а с автоматичното 
листоподаващо устройство за 50 листа 
получавате високоскоростно двустранно 
сканиране и копиране.

НАДЕЖДЕН
С максимално месечно 
натоварване от 100 000 стр. 
DCP-8250DN Ви дава увереност 
да посрещате ежедневните 
предизвикателства на Вашия 
бизнес и сигурност, че ще имате 
нужното качество и контрол над 
разходите си.

DCP-8110DN е съвместим с редица приложения за управление и контрол на печата

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА BROTHER

•	BRAdmin Professional – усъвършенствана 
програма за дистанционно наблюдение и настройка 
на Вашия принтер. От разстояние диагностицира 
състоянието на устройството, независимо от 
неговата отдалеченост, и изпраща автоматични 
съобщения по и-мейл за състоянието му. Така 
знаете за потенциалните проблеми преди още да са 
възникнали.

•	 	Уеб базирано управление – настройка и наблюдение на 
състоянието на устройството чрез създаване на директна 
връзка през стандартен уеб браузър.
•	  Универсален принтерен драйвер – софтуерна 

разработка, позволяваща инсталирането само на един 
драйвер на множество Brother устройства, намиращи се 
на различни места, като управлението им след това също 
става от една единствена централна точка.

•	 	Бъдете свързани – с безжичната връзка 802.1 и най-новите 
версии на протоколите за фирмена сигурност, вкл. LEAP 
и Microsoft PEAP, DCP-8250DN ще бъде перфектно интегриран 
в защитената Ви офисна мрежа.

•	 	Контрол на печата – имате различни възможности за 
ограничаване на достъпа до печат, факс, копиране и сканиране. 
Можете да забраните ползването на устройството напълно на 
някои потребители в мрежата, а на други да зададете лимитиран 
брой страници, които могат да отпечатат/сканират и т.н за период 
от време, който пожелаете. 

ФИРМЕНА СИГУРНОСТ


