ТОНЕР

НАДЕЖДНОСТ

ОРИГИНАЛЕН
С новата серия TonerBenefit от
Brother получавате оригинален
тонер за до 1,500 или 2,000
страници на изключителна цена.
Даваме ви и 3 години гаранция, за
да разчитате дълго време на безпроблемен и висококачествен печат.

За HL-1222WE
и DCP-1622WE ползвайте:

И ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

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.

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

Надеждност
TN-1090
ДО 1500 СТР.*
За HL-B2080DW, DCP-B7520DW
и MFC-B7715DW ползвайте:

TN-B023
ДО 2000 СТР.*
* Посоченият капацитет е съгласно
ISO/IEC 19752.

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
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 продуктите са регистрирани търговки марки или търговски марки на съответните компании. (Ноември 2017)

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.

ЗА БЕЗПРОБЛЕМЕН
ПЕЧАТ, ПОЛЗВАЙТЕ
ОРИГИНАЛ

Повече тонер, повече разпечатки
и по-малко разходи.
Отличното качество, ясният печат и професионално
оформените документи не е нужно да излизат скъпо.
Нови tonerbenefit модели бяха добавени към вече
успешната серия монохромни лазерни устройства на
Brother, модели създадени специално за натоварения
домашен и бизнес офис, който се нуждае от
висококачествени разпечатки на изключително
достъпна цена.
Тези лазерни модели ползват tonerbenefit тонери с
капацитет до 2000 страници. Сега ще спестите време
и пари, и то без компромис в качеството.

СЪЗДАДЕНИ ЗА ОФИСА
И ДОМА

HL-B2080DW

DCP-B7520DW

MFC-B7715DW

да / - / - / -

да / да / да / -

да / - / - / -

да / да / да / -

да / да / да / да

20 стр/мин / -

20 стр/мин / 20 стр/мин

34 стр/мин / -

34 стр/мин / 34 стр/мин

34 стр/мин / 34 стр/мин

Време за излизане на
първа страница

< 10 сек.

< 10 сек.

< 8,5 сек.

< 8,5 сек.

< 8,5 сек.

Мрежа

безжична

безжична

мрежова/безжична

мрежова/безжична

мрежова/безжична

ръчен

ръчен

автоматичен

автоматичен

автоматичен

2400 x 600 dpi
-

2400 x 600 dpi
600 x 600 dpi
600 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi
-

1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

150 листа

150 листа

250 листа

250 листа

250 листа / ADF 50

Мултифункционална тава

-

-

1 лист

1 лист

1 лист

Извеждане на хартията
с лицето нагоре/надолу

-/50 листа

-/50 листа

1/150 листа

1/120 листа

1/120 листа

32 MB

32 MB

64 MB

128MB

128MB

Hi-Speed USB 2.0
Wifi-802.11 b/g/n

Hi-Speed USB 2.0
Wifi-802.11 b/g/n

Hi-Speed USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode) IEEE
802.11g/n (Wi-Fi Direct)
10Base-T/100base-TX

Hi-Speed USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode) IEEE
802.11g/n (Wi-Fi Direct)
10Base-T/100base-TX

Hi-Speed USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode) IEEE
802.11g/n (Wi-Fi Direct)
10Base-T/100base-TX

LED

2-реда, 16-знака

1-ред, 16-знака

2-реда, 16-знака

2-реда, 16-знака
PCL6, BR-Script3,
PDF версия 1.7

Скорост печат/Скорост
копиране

Двустранен печат
Резолюция
печат
копиране
сканиране
Стандартен капацитет
на хартията

Памет

Интерфейс

LCD дисплей
Език за печат
Поддръжка на драйвери

GDI

GDI

PCL6

PCL6, BR-Script3,
PDF версия 1.7

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Google Cloud Print, Air
Print, mopria, мобилен
печат
за Windows, Brother print
services plugin

Google Cloud Print, Air
Print, mopria, мобилен
печат
за Windows, Brother print
services plugin, скорост
факс 33,6 kbps

Друга информация

-

-

Google Cloud Print, Air
Print, mopria, мобилен
печат
за Windows, Brother print
services plugin

Размери (ш x д x в)

340 x 238 x 189 мм

385 x 340 x 255 мм

356 x 360 x 183 мм

409 x 398.5 x 272 мм

410 x 398.5 x 318.5 мм

4.6 кг.

7.2 кг.

7.4 кг.

10.5 кг.

12 кг.

Тегло - кг. без кашон
Стандартен тонер
Капацитет (страници)
Барабан
Капацитет (страници)

TN1090

TNB023

1500

2000

DR1090

DR1090

DR-B023

DR-B023

DR-B023

10000

10000

12000

12000

12000

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.

По-голям
капацитет за
намаляване на
разходите
Печатайте до 2,000 стр. с нашата
лазерна серия TonerBenefit.
Тонер с по-голям капацитет на
по-ниска стойност, за повече печат
и по-малко разходи. Моделите идват
със стартов тонер за 2,000 стр., така
че отваряте, пускате устройството
и продължавате напред.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.
HL-B2080DW, DCP-B7520DW, MFC-B7715DW само.

pplies

su
pplies

DCP-1622WE

Тонер касетата и самият тонер играят
важна роля при печата. Ако се използва
неоригинална тонер касета или тонер,
не само е невъзможно да се
гарантира висококачествен печат, но

su

HL-1222WE

use

pplies

Модел
Печат / Копиране /
Сканиране / Факс

По-тих печат без компромис в скоростта или качеството,
работа при най-ниски децибели в този клас (49dB**).
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.

Brother Оригинални Тонери

pplies

su

Безшумни

su

може да се повреди и самото устройство.
Високо качество на печат и гаранция за
безпроблемна работа могат да бъдат
гарантирани само за продукти на Brother.
Brother е постигнал високо качество на печат
и безпроблемно ползване на тонер касета,
барабан и устройство като цяло. Това може
да бъде гарантирано само от Brother като
производител.

Brother 3 годишна
гаранция
Продуктите на Brother
са произведени по-най
високите технологични стандарти,
което гарантира тяхното качество
и надеждност. Използвани коректно,
те ще Ви се отплатят с дълга служба.
Към стандартната 2 годишна
гаранция, Brother Ви дава още една
допълнителна година след безплатна
регистрация на Вашия продукт
в интернет. Можете да направите
това до 60 дни след покупката на
Вашето устройство на нашия уебсайт
www.brother.bg

** Само за HL-B2080DW, DCP-B7520DW, MFC-B7715DW

