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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.

СКОРОСТТА
ПОДОБРЕТЕ  
ПРОДУКТИВНОСТТА

УВЕЛИЧЕТЕ

Основни характеристики

- Висока скорост на печат до 30 стр/мин 
- Излизане на първа разпечатка - по-малко от 8.5 сек.

- Стандартен капацитет на хартията от 300 листа

- Резолюция 1,200 x 1,200 dpi 

- Автоматичен двустранен печат / Печат на книжка

- Тонер с голям капацитет - до 8000 страници

HL-5340DL

1Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19752, 2Windows® & Mac само, 3Windows® само, 4Максимален брой разпечатки на месец. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно 
натоварване надвишава вашите нужди от печат.

БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯТА

ПОДДЪРЖАНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

Технология Електрофотографска лазерна
Лазер Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825+А2:2001)
Скорост на печат (Едностранно) До 30 стр/мин
Скорост на печат (Двустранно) До 13 стр/мин (6,5 листа в минута)
Време за загряване По-малко от 18 сек. (От режим Sleep)
Време за излизане на първа По-малко от 8.5 сек. (От режим Готовност) 
страница
Резолюция 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Процесор 300MHz
Памет 16MB (с възможност за разширение до 528MB при използване на един 144 pin DIMM слот)
Интерфейс Hi-Speed USB2.0, IEEE 1284 Parallel
Език 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) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,
 UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C),
 EAN128(set A, set B, set C)
LЕD дисплей Индикатор за тонер / барабан / хартия, задноосветен

Подаване на хартия Стандартна тава за хартия за 250 листа
 Мултифункционална тава за 50 листа
 Допълнителна тава за хартия за 250 листа (две максимум)
Извеждане на хартия 150 листа с лицето надолу
 1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)

Видове носители / Размери 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: 69.8mm до 216mm (2.75” до 8.5”) x Дължина:
 116mm до 406.4mm (4.57” до 16”)
Тегло на носителя 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))
Пощенски пликове и печат на етикети Да, от мултифункционалната тава (MP) (точността и издръжливостта зависят от)
 качеството и типа 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® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008
 (32 & 64 битови издания), Windows® Server 2003 (32 & 64 битови издания)
Macintosh Mac OS X 10.3.9 или по-висока
Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 среда)

ФУНКЦИИ НА ДРАЙВЕРА НА ПРИНТЕРА
Печат на N страници2 Намаляване на 2, 4, 9, 16 или 25 A4 страници до една А4 страница
Печат на плакат3 Увеличаване на една страница с размер А4 до размер на плакат чрез 4, 9, 16  
 или 25 страници размер А4
Печат на воден знак3 Добавяне на определен текст или съобщение към документа като воден знак
Функция “Макрос”3 Създаване и поставяне на шаблони (напр. Лого), които автоматично се отпечатват
 на единия край на документа 
ID печат3 Добавяне на допълнителна информация към документа
 (дата & час, кратки съобщения или потребителско име)
Печат на книжка3 Печат в А5 формат “ Книжка” автоматично или ръчен двустранен печат
Повторен печат Повторен печат на последния документ, който е бил изпратен към устройството

ТЕГЛО / РАЗМЕРИ

ОКОЛНА СРЕДА

НАТОВАРВАНЕ

TEC стойност 2.3kWh / седмица
Консумация на електроенергия 675W active, 75W ready, 6W deep sleep, 
Налягане на звука 54dBA режим работа, 34dBA в режим готовност
Сила за звука 6.95BA режим работа, 4.8BA 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 30,000 страници
натоварване

С кашон 486(Ш) x 500(Д) x 455(В) мм / 11.7 кг

Без кашон 371(Ш) x 384(Д) x 246(В) мм / 9.5 кг

N
OR

DIC ECOLABEL

315025

   
   

   
   

 

КОНСУМАТИВИ / АКСЕСОАРИ

Тонер в комплекта Приблизително 2,000 страници
Стандартен тонер TN-3230 - Приблизително 3,000 страници
Тонер с голям капацитет TN-3280 - Приблизително 8,000 страници
Барабан DR-3200 - Приблизително 25,000 страници 
 (едно задание на страница)
Допълнителна тава за хартия LT-5300 - До 250 листа
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HL-5340DL - ЛЕСЕН И УДОБЕН ЗА 

РАБОТА. С ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕЧАТ 

И ВИСОКА СКОРОСТ ПОЛУЧАВАТЕ 

ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ.

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. 
- Sleep Mode: Режим, в който консумацията на енергия е по-малко от 6W, което е 6 пъти по-малко в сравнение 
 със стандартния режим „Готовност”.

HL-5340DL - работи с вас за една по-добра околна средаg 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HL-5340DL - работи с вас за една по-добра околна среда 



HL-5340DL Бързина и високо 
качество на печат. HL-5340DL е създаден за ваше удобство. Улеснява работния процес с удобните за ползване 

функции и задоволява ежедневните Ви нужди от печат.

ПРИНТЕРЪТ ЗА ВАШИЯ ОФИС

ПРОДУКТИВЕН
Разпечатване на първа страница 
за по-малко от 8.5 сек и 
впечатляващата скорост на печат 
от 30 стр./мин ви гарантират, 
че ще разпечатате нещата си лесно 
и в срок.

ГЪВКАВ
Мултифункционалната тава за 
50 листа е удобна при работа с 
различни медии, включително 
пликове за писма или по-плътна 
нестандартна хартия. Капацитетът 
на стандартната тава за хартия от 
250 листа може да се увеличи като 
се добавят две тави за по още 250 
листа, като така получавате общо 
800 листа.

ПРОФЕСИОНАЛЕН
Благодарение на високата 
резолюция от 1200х1200 dpi, ще 
имате прецизна разпечатка, 
с видими и най-малките детайли. 
С автоматичния двустранен печат 
и печата в режим “Книжка” правите 
професионално представяне, 
и намалявате разхода на хартия 
с до 75%.

СПЕСТЯВАЩ СРЕДСТВА
Възможността за тонер с голям 
капацитет за 8000 стр., заедно 
с отделно сменящият се барабанен 
модул водят до изключително ниска 
цена на печат, в допълнение са и 
множество функции за намаляване 
на разхода като режим „Пестене на 
тонер” и печат в режим „Книжка”.

СИГУРЕН
Контролирайте сигурността 
в мрежата си независимо от 
операционната система (HL-5340DL 
поддържа Windows и Mac) чрез 
USB интерфейса, който ви дава 
висока скорост на връзката във 
всеки съвременен офис.

КОМПАКТЕН
Стилен и с компактен дизайн 
принтерът HL-5340DL се помества 
навсякъде и е много подходящ за 
малки офисни пространства.


