HL-5340DL

HL-5340DL Drukowanie przyjazne dla środowiska
Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska to dostarczanie szerokiej gamy przyjaznych dla środowiska
rozwiązań. To dzięki nim, produkty Brother są nagradzane licznymi certyfikatami i odznaczeniami ekologicznymi:
- Osobny toner i bęben: To mniejsze zużycie i redukcja kosztów druku.
- Funkcja oszczędzania tonera: Funkcja EKO - mniejsze zużycie tonera, co pomaga obniżyć koszty drukowania.
- Druk dwustronny, drukowanie N-na-1 i drukowanie broszur: Zmniejsz zużycie papieru nawet o 75%, drukując kilka stron
na jednym arkuszu papieru
- Tryb uśpienia: W tym trybie urządzenie, pobiera zaledwie 6 W mocy, to jest ponad 6 razy mniej, niż w przypadku
standardowego trybu gotowości.

DANE OGÓLNE

Wejście papieru

Drukowanie broszur3
Ponowny wydruk3

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE / AKCESORIA
Około 2,000 stron1
TN-3230 - Około 3,000 stron1
TN-3280 - Około 8,000 stron1
DR-3200 - Około 25,000 stron (jedna strona/zadanie druku)
LT-5300 - Do 250 arkuszy

Drukowanie kopert i etykiet

Windows

Macintosh
Linux

®

pplies

WAGA I WYMIARY
Z opakowaniem
Bez opakowania

486(szer.) x 500(gł.) x 455(wys.) mm / 11,7kg
371(szer.) x 384(gł.) x 246(wys.) mm / 9,5kg
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NO
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ŚRODOWISKO
Typowe zużycie energii
Pobór mocy
Ciśnienie akustyczne
Moc akustyczna
Oszczędzanie energii
Oszczędzanie tonera

31

5025

2,3Wh / tydzień
675W podczas drukowania, 75W w trybie gotowości, 6W w trybie uśpienia
54dBA podczas drukowania, 35dBA w trybie gotowości
6.95BA podczas drukowania, 4.8BA w trybie gotowości
Oszczędzanie energii — mniejsze zużycie energii, gdy urządzenie nie jest używane
Mniejsze zużycie tonera

OBCIĄŻENIE

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE
®

use

L

Gramatury nośników

Standardowy / Opcjonalny podajnik papieru - Papier zwykły i papier makulaturowy (60 -105 g/m2)
Wielofunkcyjny podajnik papieru - Papier zwykły, papier makulaturowy i papier bond (60 -163g/m2)
Standardowy / Opcjonalny podajnik papieru - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge),
B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio (w trybie automatycznego druku dwustronnego
obsługiwany jest jedynie format A4)
Wielofunkcyjny podajnik papieru- Szerokość: 69,8mm - 216mm x Długość: 116mm - 406,4mm
Tak, przy użyciu wielofunkcyjnego podajnika papieru (dokładność, niezawodność zależy
od jakości i rodzaju użytych nośników)

pplies

BE

SPECYFIKACJE NOŚNIKÓW
Rodzaje i rozmiary nośników

su

su

Toner w zestawie
Toner standardowy
Toner o zwiększonej wydajności
Bęben
Opcjonalny dolny podajnik papieru

R

Wyjście papieru

Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy
Wielofunkcyjny podajnik papieru na 50 arkuszy
Opcjonalny podajnik papieru na 250 arkuszy (maksymalnie 2)
150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
1 arkusz stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka papieru)

Drukowanie ID3

WYDAJNOŚĆ

Możliwość druku 2, 4, 9, 16 lub 25 stron formatu A4 na jednej stronie A4
Powiększenie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9,16 lub 25 stron formatu A4
Do dokumentu można dodać standardowy lub samodzielnie zdefiniowany tekst jako znak wodny
Można tworzyć i zapisywać w pamięci urządzenia spersonalizowane szablony, na przykład logo
firmowe, które będą automatycznie drukowane na wszystkich dokumentach
Do drukowanych dokumentów można dodawać dane identyfikacyjne (datę i godzinę,
krótki tekst zdefiniowany przez użytkownika lub nazwę użytkownika komputera)
Drukowanie dokumentów w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego
lub ręcznego druku dwustronnego
Ponowne drukowanie ostatniego dokumentu, jaki został wysłany do urządzenia

pplies

OBSŁUGA PAPIERU

Drukowanie N-stron2
Drukowanie plakatów3
Drukowanie znaków wodnych3
Makro3

pplies

Elektrofotograficzna drukarka laserowa
Produkt zawierający laser klasy 1 (IEC 60825-1+A2:2001))
Do 30 stron na minutę
Do 13 stron na minutę
Mniej niż 18 sekund (z trybu uśpienia)
Mniej niż 8,5 sekund (z trybu gotowości)
1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (jakość 2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi
300MHz
16 MB (możliwość rozbudowy do 528 MB przy użyciu jednego 144 pinowego gniazda DIMM)
Hi-Speed USB2.0, IEEE1284 Parallel
PCL6, BR-Script3 (Emulacja języka Postscript®3™), IBM Proprinter XL & Epson FX-850
66 skalowalnych, 12 bitmapowych
66 skalowalnych
Code39, Przeplatany 2 z 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)
toner, bęben, papier, tylna pokrywa

su

Diody LED

TO WIĘKSZA

FUNKCJE STEROWNIKA DRUKARKI

su

Technologia
Klasyfikacja lasera
Szybkość druku - druk jednostronny
Szybkość druku - druk dwustronny
Czas rozgrzewania
Czas wydruku pierwszej strony
Rozdzielczość
Procesor
Pojemność pamięci
Interfejs
Języki druku
Czcionki rezydentne (PCL)
Czcionki rezydentne (PS)
Wbudowane kody kreskowe (PCL)

PRĘDKOŚĆ
WYŻSZA

®

Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows Vista (wersja 32 i 64 bitowa),
Windows® XP Professional (wersja 32 i 64 bitowa), Windows® XP Home Edition,
Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008
(wersja 32 i 64 bitowa), Windows® Server 2003 (wersja 32 i 64 bitowa)
Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64)

Maksymalne miesięczne
obciążenie drukarki

30,000 stron4

1

Deklarowana wydajność zgodnie z normą ISO/IEC19752, 2Tylko Windows® i Mac, 3Tylko Windows®, 4Maksymalna liczba drukowanych stron na miesiąc. Liczba ta pozwala porównać żywotność produktów o parametrach
zbliżonych do urządzenia Brother. Najdłuższą żywotność drukarki uzyskamy wybierając urządzenie, którego cykl pracy jest dłuższy od wymaganego.

HL-5340DL TO PROFESJONALNA,

Kontakt:

OFERUJĄCA SZYBKIE WYDRUKI
Brother Polska Sp. z o.o.
ul.Garażowa 7 02-651 Warszawa
Tel: +22 607 76 60 Fax: +22 607 76 63
Strona internetowa: www.brother.pl
Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd.
Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

DRUKARKA, KTÓRA SPEŁNI WYMAGANIA
TWOJEJ FIRMY.

Funkcje usprawniające obieg informacji
- Wysoka prędkość druku do 30 str./min
- Wydruk pierwszej strony w czasie krótszym niż 8.5 s
- Łączna pojemność podajników papieru 300 arkuszy
- Rozdzielczość 1,200 x 1,200 dpi
- Automatyczny druk dwustronny oraz funkcja
drukowania broszur
- Tonery na 8 0001 stron

SZYBKIE DRUKOWANIE

“Wydajne i niezawodne,
urządzenie HL-5340DL to godny
zaufania partner w szybkim
drukowaniu”

Brother rozumie, jak ważny jest sprawny obieg informacji w Twojej firmie. Urządzenie HL-5340DL
wyposażono w wiele funkcjonalnych oraz ekonomicznych rozwiązań, dzięki którym, osiągniesz
znakomite rezultaty za każdym razem.

PROFESJONALIZM
WYDAJNOŚĆ

Czas wydruku pierwszej strony
poniżej 8,5 sekundy oraz imponująca
szybkość druku do 30 stron na
minutę, to pewność, że drukowanie
dużej ilości dokumentów nie będzie
skomplikowane i zawsze zostanie
wykonane na czas.

Rozdzielczość druku 1,200 x 1,200 dpi
zapewnia ostry, wyraźny tekst oraz dokładne
odwzorowanie nawet najdrobniejszych
szczegółów na stronie. Drukarka jest
standardowo wyposażona w funkcję
automatycznego druku dwustronnego
oraz funkcję drukowania broszur, które
dają możliwość tworzenia profesjonalnych
raportów i prezentacji, a dodatkowo
przyczyniają się do zmniejszenia zużycia
papieru nawet o 75%.

BEZPIECZEŃSTWO

Drukarka HL-5340DL jest podłączana
lokalnie, gwarantując bezpieczeństwo.
Jest kompatybilna zarówno z
systemem Windows®, jak i z
systemem Mac. Bezpieczny interfejs
USB umożliwia połączenie drukarki z
większością nowoczesnych urządzeń
biznesowych i komunikowanie się z
nimi z maksymalną prędkością.

OSZCZĘDNOŚCI

Liczne funkcje, takie jak tryb
oszczędzania tonera czy funkcja
drukowania broszur, to możliwość
znacznego obniżenia kosztów
druku. Dzięki opcjonalnemu,
1
wysokowydajnemu tonerowi na 8000
stron oraz oddzielnemu zespołowi
bębna, możesz mieć pewność, że
koszty eksploatacji będą naprawdę
niskie.

KOMPAKTOWE

Przestrzeń biurowa jest na wagę złota.
Dzięki wytrzymałej i kompaktowej
obudowie, drukarkę HL-5340DL
można zmieścić nawet w bardzo
małych pomieszczeniach.

ELASTYCZNOŚĆ

Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy
umożliwia drukowanie na wielu różnych
nośnikach, w tym na kopertach oraz
na grubszym papierze. Standardowy,
dolny podajnik papieru o pojemności
250 arkuszy, można uzupełnić dwoma
opcjonalnymi podajnikami papieru
o pojemności 250 arkuszy każdy,
zwiększając w ten sposób maksymalną
pojemność podajnika papieru do 800
arkuszy.

