Compacte
zwart-wit
laserprinters
De nieuwe zwart-witlaserlijn is
betrouwbaar, compact en
stiller dan ooit.

www.brother.nl

Snelle, stille en compacte
netwerkprinter met
meegeleverde hoge
capaciteit toner

Print tot 34 pagina's per minuut
Automatisch dubbelzijdig printen
Bekabelde netwerkaansluiting
Draadloze netwerkaansluiting
Mobiel printen
Meegeleverde toner tot 1.200 pagina's*
64MB geheugen

HL-L2375DW

Instapmodel. Print
automatisch dubbelzijdig.

Wifi-aansluiting. Printen vanaf
mobiele apparaten.

Verbind de printer met
het bekabeld netwerk.

HL-L2310D

HL-L2350DW

HL-L2370DN

Of u nu vanaf thuis of op het
kantoor werkt, bij Brother
begrijpen we dat uw tijd kostbaar
is. Blindelings kunnen vertrouwen
op de printer is dan ook minstens
even belangrijk als snelheid en
gebruiksvriendelijkheid.
Daarom biedt wij u hetgeen voor u
belangrijk is: eenvoudig printen in zwartwit met een professionele resultaten.

Stille en compacte all-in-one
printer met automatisch
dubbelzijdig prinen,
kopieren en scannen.

Print tot 34 pagina's per minuut
Automatisch dubbelzijdig printen, kopiëren & scannen
6,8 cm LCD kleurentouchscreen
Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
Mobiel printen en scannen
Automatisch documenttoevoer (ADF) tot 50 vel
NFC - Tik met uw smartphone tegen de printer om te
printen zonder verbinding te maken met een netwerk

MFC-L2750DW

Print automatisch dubbelzijdig.
Kopieer en scan enkelzijdig.

Wifi-aansluiting. Print en scan
vanaf mobiele apparaten.

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

Verbind deze all-in-one met
uw draadloos netwerk.

MFC-L2710DW

Bedien deze all-in-one printer vanaf
het touchscreen.

MFC-L2730DW

All-in-one printer met automatische
documentinvoer tot 50 vel.

DCP-L2550DN

Originele Brother
verbruiksartikelen
garanderen de beste
kwaliteit.

W

Deze originele Brother
supplies zijn beschikbaar
voor de hele lijn.

Topprestaties in stilte

Onze printers produceren minder dan 50dB en zijn daarmee
de stilste binnen hun klasse. Toch boeten ze hierdoor niet in
aan snelheid of kwaliteit. Dankzij hun compacte afmetingen
passen ze perfect op uw bureau zodat
u onderbrekingen kunt blijven werken.

TN-2410
TONER TOT 1.200 PAGINA'S*

TN-2420
TONER TOT 3.000 PAGINA'S*

DR-2400
DRUM TOT 12.000 PAGINA'S*

* In overeenstemming met ISO/IEC 19752.

Stil printen
betekent niet
langer traag.
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Duurzamer dan ooit

U wil natuurlijk een printer die bijzonder lang meegaat.
Onze nieuwe zwart-witlaserlijn bestaat daarom uit robuuste
materialen. Gaat er toch wat mis, dan kunt u rekenen op een
uitstekende service en standaard twee jaar garantiet. Zo heeft
u geen omkijken naar uw printer en kunt u zich concentreren
op het runnen van uw business.
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Klaar voor morgen

Dankzij enkele tijdsbesparende functies hoeft u niet langer te
wachten op dat ene belangrijke document. Werk productiever
met afdruksnelheden tot 34 pagina's per minuut en een
eerste afdruk binnen slechts 8,5 seconden vanuit de
gereedstand.
Alle modellen beschikken standaard over een papierlade voor
250 vel en kunnen automatisch dubbelzijdig printen.
Zehebben bovendien de Energy Star certificering, wat
betekent dat ze enorm efficiënt zijn en dat u kosten bespaart.



MFC-L2750DW






MFC-L2730DW

MFC-L2710DW

DCP-L2530DW



DCP-L2550DN

DCP-L2510D









Specificaties all-in-one printers
Printen
Tot 30/15 pagina's per minuut (enkelzijdig/dubbelzijdig)





Tot 34/16 pagina's per minuut (enkelzijdig/dubbelzijdig)





Tot 1.200 x 1.200 dpi resolutie





PCL6, BR-Script, PDF Version 1.71

Scannen
















Tot 1.200 x 1.200 dpi resolutie vanaf de glasplaat









Tot 600 x 600 dpi resolutie vanuit de ADF









Naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand3, SharePoint® vanaf PC (alleen CC4)4



Naar netwerk





Naar FTP





Naar Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote2



Kopiëren















Tot 30 kopieën per minuut





Tot 34 kopieën per minuut





Tot 600 x 600dpi resolutie

Fax






33.6kbps Super G3

Scherm








LCD scherm 16 tekens x 2 regels





6,8cm kleurentouchscreen

Papierverwerking












Standaard papierlade 250 vellen + handmatige papierinvoer 1 vel













Uitvoerlade - 120 vel (bedrukte zijde onder), 1 vel (bedrukte zijde boven)









Automatische documentinvoer (ADF) 50 vel

Connectiviteit












USB









Ethernet (10Base-T/100Base-TX)







Draadloos IEEE 802.11b/g/n



NFC verbinding voor mobiel printen



Wi-Fi DirectTM









Mobiel










iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Android print service plugin





HL-L2375DW

HL-L2350DW



HL-L2370DN

HL-L2310D



Specificaties printers
Printen
Tot 30/15 pagina's per minuut (enkelzijdig/dubbelzijdig)





Tot 34/16 pagina's per minuut (enkelzijdig/dubbelzijdig)





Tot 1.200 x 1.200 dpi resolutie





PCL61

Scherm


LED







LCD scherm 16 tekens x 1 regel

Papierverwerking








Standaard papierlade 250 vel en handmatige papierinvoer van 1 vel









Uitvoerlade - 120 vel (bedrukte zijde onder), 1 vel (bedrukte zijde boven)

Verbindingen








USB





Ethernet (10Base-T/100Base-TX)





Draadloos IEEE 802.11b/g/n





Wi-Fi DirectTM

Mobiel






iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Android print service plugin

Garantie

1







Standaard 2 jaar

Beschikbaar als download voor diverse modellen via http://solutions.brother.com - 2 Vereist internetverbinding. - 3 Vereist Brother software. - 4 Alleen voor Windows.

Contact:

Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk vanBrother Industries Ltd. Merken productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

