Един
по-ефективен
бизнес

Серия цветни
лазерни устройства
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Технология, която
върви с вас
по пътя нагоре
Ние от Brother бихме
искали да сме истински
технологичен партньор за
Вашия бизнес и разбираме,
че за да е успешна една
печатна инфраструктура тя
трябва да може да предложи
гъвкавост, надеждност,
ефективност и печат с
отлично качество. Повече
от всичко ние желаем да
улесняваме работния процес
и да спомагаме за увеличение
на продуктивността и
ефективността на работното
място.
Създадени да отговорят на печатните
нужди на множество потребители, нашите
нови цветни лазерни устройства предлагат
конфиденциален печат, бързи печат и
сканиране и намалени разходи, благодарение
на тонер касетите със супер и ултра
голям капацитет. Към това като добавим и
повишената защита, интелигентната мобилна
свързаност и възможността за добаване на
допълнителни тави, Вие имате устройство,
което отговаря и на най-взискателните нужди
в офиса.
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Интелигентният
начин на работа
Новата бърза серия цветни лазерни
устройства Ви позволява лесно
да повишите ефективността и
продуктивността в офиса. Подобреното
сканиране и автоматичното
листоподаващо устройство за 80 листа
предлагат бърз и удобен начин за
сканиране на документи директно към
облак или мрежа. С няколко докосвания
може да персонализирате бутоните на
дисплея и да създадете преки пътища
за Ваше удобство, а с консумативите с
голям капацитет печатате по-дълго и не
губите време в честа подмяна. Ако Вашият
бизнес расте, нашата цветна лазерна
серия расте заедно с вас, предлагайки
допълнителни тави за хартия, които
увеличават още капацитета.

Намалете
разходите за
цветен печат
Ние разбираме бюджетния натиск, с
който идва управлението на един бизнес
печат. Нашите Тонер касети с ултра голям
капацитет позволяват печат на до 9 000
страници, с което получавате доста изгодна
цена на страница за черно-бял и цветен
печат. Печелите още повече и от по-дългия
живот на другите консумативи и стабилното
устройство, на което може наистина да
разчитате.

Защитете
важното за
вашия бизнес
Подобрените функции за сигурност при
новата серия цветни лазерни устройства
Ви гарантира, че винаги може напълно да
контролирате печатната инфраструктура
в офиса. Подобрявате защитата на
информацията чрез забрана на достъпа
до устройството с мрежово потребителско
удостоверяване и функция защитно
заключване, която позволява отделно
ограничаване на някои функции на
устройството с парола. NFC четецът на
карти може да се използва със защитен
изтеглен печат, което означава, че
потреботелят може да пусне своята печатна
задача от всяко устройство в офиса, чрез
карта или пин код.
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Доволни са и най-взискателните
в бизнеса
Ако се нуждаете от гъвкавост, надеждност
и ефективност, а и повече, нашата
нова серия мултифункционални цветни
лазерни устройства са Вашия най-добър

DCP-L8410CDW
3-В-1 БЕЗЖИЧНО ЦВЕТНО ЛАЗЕРНО
УСТРОЙСТВО ЗА УДОБЕН ПЕЧАТ,
СКАНИРАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ.
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избор. Получавате бърза скорост на
печат и сканиране, сигурна защита на
документите и всичко това на изгодна
цена. Тази серия е до Вас по пътя нагоре.

MFC-L8690CDW
БЕЗЖИЧНО ЦВЕТНО ЛАЗЕРНО
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
УСТРОЙСТВО ЗА УДОБЕН ПЕЧАТ,
СКАНИРАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

Печат, сканиране, копиране

Печат, сканиране, копиране, факс

Скорост на печат до 31 стр/мин цветно /
черно-бяло

Скорост на печат до 31 стр/мин цветно /
черно-бяло

Скорост на сканиране до 28 стр/мин

Скорост на сканиране до 28 стр/мин

Входящ капацитет на хартията до 300 листа

Входящ капацитет на хартията до 300 листа

Автоматично листоподаващо устройство за
50 листа

Автоматично листоподаващо устройство за 50
листа (автоматично двустранно)

9.3 см сензорен дисплей

9.3 см сензорен дисплей

USB, безжична и гигабитова жична мрежа

USB, безжична и гигабитова жична мрежа

Капацитет на тонерите до 6.500 черно и 4000
за всеки цвят (синьо, червено, жълто)*

Капацитет на тонерите до 6.500 черно и 4000
за всеки цвят (синьо, червено, жълто)*

В комплекта - Черен тонер за до 3000 стр. и
до 1.800 стр. за всеки цвят (синьо, червено,
жълто)

В комплекта - Черен тонер за до 3000 стр. и
до 1.800 стр. за всеки цвят (синьо, червено,
жълто)

Опция – 3 допълнителни долни тави за по 250
листа

Опция – 3 допълнителни долни тави за по 250
листа

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

ПРОФЕСИОНАЛНО ЦВЕТНО
ЛАЗЕРНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО
УСТРОЙСТВО. ВЕРЕН ПОМОЩНИК
ПО ПЪТЯ НАГОРЕ.

ЦВЕТНО ЛАЗЕРНО
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
С ШИРОК LCD ДИСПЛЕЙ И ФУНКЦИИ
ЗА СИГУРНОСТ

Печат, сканиране, копиране, факс

Печат, сканиране, копиране, факс

Скорост на печат до 31 стр/мин цветно /
черно-бяло

Скорост на печат до 31 стр/мин цветно /
черно-бяло

Скорост на сканиране до 28 стр/мин

Скорост на сканиране до 50 стр/мин

Входящ капацитет на хартията до 300 листа

Входящ капацитет на хартията до 300 листа

Автоматично листоподаващо устройство за 70
листа (автоматично двустранно)

Автоматично листоподаващо устройство за 80
листа (автоматично двустранно)

12.6 см сензорен дисплей

17.6 см сензорен дисплей

NFC свързаност (за мобилни печат, сканиране и
картово удостоверяване)

NFC свързаност (за мобилни печат, сканиране и
картово удостоверяване)

USB, безжична и гигабитова жична мрежа

USB, безжична и гигабитова жична мрежа

Капацитет на тонерите до 9000 черно и 6,500 за
всеки цвят (синьо, червено, жълто)*

Капацитет на тонерите до 9000 страници за
всеки цвят (черно, синьо, червено, жълто)*

В комплекта - Черен тонер за до 3000 стр. и до
1.800 стр. за всеки цвят (синьо, червено, жълто)

В комплекта - Всички цветове с капацитет до
6.500 стр. (черно, синьо, червено и жълто)*

Опция – 3 допълнителни долни тави за по 250
листа / 2 за по 500 листа / горна тава

Опция – 3 допълнителни долни тави за по 250
листа / 2 за по 500 листа / горна тава
При MFC-L9570CDWT има още една
допълнителна долна тава за 500 листа

Опционални аксесоари и консумативи
Тава за 250 листа LT-330CL

Барабан DR-421CL

Тава за 500 листа LT-340CL

Колан BU-330CL

4 горни тави за по 520 листа TT-4000

Касета за отпадъчен тонер WT-320CL

(TC-4000 също е нужна)

Четец за карти CH-1000

Преход към TT-4000 - TC-4000

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19798
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Бизнесът не е
само черно и бяло

Нашата нова серия цветни лазерни
устройства предлага бърза скорост на
черно-бял и цветен печат на изгодна
цена. За удобство, серията включва и
полезни функции като безжична мрежа и
NFC свързаност, и то без компромис за
сигурността на документите.

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-9310CDW

УДОБЕН И ЛЕСЕН ЗА ПОЛЗВАНЕ,
БЕЗЖИЧЕН ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН
ПРИНТЕР

БЕЗЖИЧЕН ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН
ПРИНТЕР С ИНТУИТИВЕН
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН
ПРИНТЕР, ЧИЙТО ВЪЗМОЖНОСТИ
РАСТАТ ЗАЕДНО С ВАШИЯ БИЗНЕС

Печат

Печат

Печат

Скорост на печат до 31 стр/мин цветно /
черно-бяло

Скорост на печат до 31 стр/мин цветно /
черно-бяло

Скорост на печат до 31 стр/мин цветно /
черно-бяло

Входящ капацитет на хартията до 300
листа

Входящ капацитет на хартията до 300
листа

Входящ капацитет на хартията до 300 листа

2 реда LCD дисплей

6,8 см сензорен дисплей

USB, безжична и гигабитова жична мрежа

NFC свързаност (за мобилни печат,
сканиране и картово удостоверяване)

Капацитет на тонерите до 6.500 черно
и 4000 за всеки цвят (синьо, червено,
жълто)*
В комплекта - Черен тонер за до 3000
стр. и до 1.800 стр. за всеки цвят (синьо,
червено, жълто)
Опция – 3 допълнителни долни тави за по
250 листа

USB, безжична и гигабитова жична мрежа

Автоматично листоподаващо устройство за
80 листа (автоматично двустранно)
6,8 см сензорен дисплей
NFC свързаност (за мобилни печат,
сканиране и картово удостоверяване)

Капацитет на тонерите до 9000 черно
и 6,500 за всеки цвят (синьо, червено,
жълто)*

USB, безжична и гигабитова жична мрежа

В комплекта - Черен тонер за до 3000
стр. и до 1.800 стр. за всеки цвят (синьо,
червено, жълто)

В комплекта - Всички цветове с капацитет
до 6.500 стр. (черно, синьо, червено и
жълто)*

Опция – 3 допълнителни долни тави за по
250 листа / 2 за по 500 листа / горна тава

Опция – 3 допълнителни долни тави за по
250 листа / 2 за по 500 листа / горна тава

Капацитет на тонерите до 9000 черно и
6,500 за всеки цвят (синьо, червено, жълто)*

При HL-9310CDWT има още една
допълнителна долна тава за 500 листа
* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19798
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При HL-9310CDWTТ има още две
допълнителни долни тави за по 500 листа

Вие
контролирате
печата
Истинското решение за технологията
на печат е отвъд хардуера. Увеличете
ефективността и намалете разходите
като изберете Brother PrintSmart,
интелигентните решения за печат, които
отговарят на Вашия бизнес.

Следете
разходите
с PrintSmart
CostControl
Знаем, че контролът е задължителен,
когато става въпрос за разходи.
Направихме го лесен с PrintSmart
CostControl, който позволява да
следите кой, какво печата в офиса и да
контролирате разходите, чрез задаване
на печатни квоти и по-добро отчитане на
ползването.

Може да
разчитате на
сигурността
на PrintSmart
SecurePro
С PrintSmart SecurePro лесно управлявате
документите и устройствата. Събирате
данните за печата от свързаните
устройствата за ясен отчет на ползването
на ресурсите в офиса. Може също да
сканирате документи директно към
и-мейл адрес, вместо да ползвате
споделени папки, като така ще сте
спокойни, че важната информация отива
само, където трябва.
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Печатайте
с индивидуалност
За бизнес като вашия, стандартният начин на
печат просто не работи. Ние Ви предлагаме
много по-лесен начин за управление и
контрол, във форма и размер, които напълно
Ви подхождат. Получавате подобрени
контрол, сигурност, ефективност и една
по-добра печатна инфраструктура.

Без да поръчвате тонер
Нашето MPS (Managed Print Services
- Услуга за управление на печата) Ви
гарантира, че никога няма да останете
без тонер. Ние ще се погрижим за
поръчката, доставката и дори за
рециклирането на старите ви тонери,
което означава, че вие може да се
съсредуточите само върху основното в
бизнеса.

Без чакане за ремонт
Нашата поддръжка ще се погрижи
професионално за всякакви проблеми
и то без да се налага да чакате, като
всякакво въздействие върху бизнеса се
свежда до минимум.

Без повече тревоги за
разходите
Знаем, че при бюджетирането за печат
трябва всичко да е ясно. С нашия
интуитивен онлайн портал имате
разбивка на всички ваши разходи, а
също и за какво са направени, така през
цялото време сте наясно с раходите и
употребата на устройствата.
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MFC-L9570CDWT

MFC-L9570CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L8690CDW

DCP-L8410CDW

Характеристики - мултифункционални устройства

Обща информация
Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825-1:2007)
9.3 см цветен сензорен дисплей
12.6 см цветен сензорен дисплей
17.6 см цветен сензорен дисплей
Печат
До 31 стр/мин черно-бяло и цветно
До 14 ipm двустранно черно-бяло и цветно
Резолюция до 2,400 x 600dpi
Езици за печат: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Максимално месечно натоварване до 40 000
Максимално месечно натоварване до 60 000
Максимално месечно натоварване до 80 000
Сканиране
Резолюция до 1,200 x 2,400dpi (от стъклото на скенера), 1,200 x 600dpi (от ADF), 19,200 x 19,200dpi (увеличена)
Сканиране към USB, и-мейл, изображение, OCR и файл1
Сканиране към SharePoint®, мрежова папка (Windows® само), FTP, SFTP, и-мейл сървър2, облачни приложения3, Brother приложения3
Сканиране директно към Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive и OneNote3
Копиране
До 31 копия в минута черно-бяло и цветно
До 1,200 x 600dpi
Факс
33.6kbps Super G3
Изпращане и получаване на факс навсякъде по света през интернет2
Свързаност
USB
Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Wireless IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct™
NFC свързаност (за мобилни печат, сканиране и картово удостоверяване)
Мобилност
iPrint&Scan, Brother Print Service plugin за Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 и Mopria
Боравене с хартията
Стандартна тава - 250 листа
Мултифункционална тава - 50 листа
Долна тава - 500 листа
Изходяща тава - с лицето надолу 150 листа, с лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Изисква Brother софтуер.
Нужно е допълнително сваляне за някои модели.
3
Трябва да е уеб свързано.
1
2
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HL-L9310CDWTT

HL-L9310CDWT

HL-L9310CDW

HL-L8360CDW

HL-L8260CDW

Характеристики - принтери

Дисплей
Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825-1:2007)
2 реда LCD дисплей
6.8 см цветен сензорен дисплей
Печат
До 31 стр/мин черно-бяло и цветно
До 14 ipm двустранно черно-бяло и цветно
Резолюция до 2,400 x 600dpi
Езици за печат: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Максимално месечно натоварване до 40 000
Максимално месечно натоварване до 60 000
Максимално месечно натоварване до 80 000
Свързаност
USB
Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Wireless IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct™
NFC свързаност (за мобилни печат, сканиране и картово удостоверяване)
Мобилност
iPrint&Scan, Brother Print Service plugin за Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 и Mopria
Боравене с хартията
Стандартна тава - 250 листа
Мултифункционална тава - 50 листа
Долна тава - 500 листа
Долни тави - 2 x 500 листа
Изходяща тава - с лицето надолу 150 листа, с лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Working with you for a better environment
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Имате ли нужда от печат, който да
повишава продуктивността ви?
Ако харесвате яркия цвят и текста в наситено
черно и това на изгодна цена, потърсете
нашата нова серия цветни лазерни устройства.
Вижте повече и се свържете с нас на
www.brother.bg

