HL-3070CW

■

Compacte hoge snelheid
kleurenledprinter met
draadloze netwerkconnectie
De innovatieve en ruimtebesparende HL-3070CW
kleurenprinter biedt naast hoge printsnelheden,
zowel een bedrade als een draadloze
netwerkconnectie en is daarmee ideaal geschikt
voor een klein kantoor.

■

■

■

■

■

Deel de HL-3070CW met meerdere gebruikers
via uw bedraad of draadloos bedrijfsnetwerk.
Grote papierlade van 250 vel zodat u minder tijd
verliest met het aanvullen van papier.
Vele tijdbesparende functies zoals direct printen
vanaf een USB Flash geheugenstick.
Print snel en efficiënt tot 16 pagina’s per minuut
in zwart-wit en in kleur.
Printen in hoge resolutie voor resultaten met
een professionele uitstraling.
Gecertificeerd met het ENERGY STAR en ‘Der
Blaue Engel’ keurmerk, waarmee u geld
bespaart en het milieu ontlast.

De Brother HL-3070CW print snel,
heeft handige netwerkfuncties en
andere innovatieve oplossingen
waarmee uw bedrijf tijd en geld
bespaart.
Bedrade en draadloze netwerkmogelijkheid

Kosten besparen

afwijkende papierformaten via de achterkant kunnen
worden uitgevoerd.

Deel functionaliteiten. Sluit de HL-3070CW aan op uw
bestaande (draadloze) netwerk en deel de
functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een
efficiënte documentenstroom.

Professionele kwaliteit

Verminder papier en tonerverbruik. Verklein 2, 4, 9, 16
of 25 pagina’s tot één A4 pagina met de N-up functie.
Beveiligd printen. Met de Secure Function Lock kunt u
precies instellen hoeveel pagina’s er per individuele
gebruiker geprint mogen worden. Daarnaast kunt u
precies uitlezen hoeveel pagina’s gebruikers printen om
zodoende efficiënt uw printkosten te beheersen.
Tijd besparen
Bespaar tijd met direct printen. Print direct vanaf een
USB Flash geheugenstick of vanuit uw digitale camera
via PictBridge, zonder tussenkomst van uw computer
Snel en eenvoudig. Printen op dik papier of enveloppen
is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de
HL-3070CW. U hoeft alleen de achterklep van de
printer te openen, zodat speciale papiersoorten en
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Professionele afwerking. Het is zeer eenvoudig om
een standaard ingebouwd ontwerp of een logo naar
keuze als watermerk aan uw afdrukken toe te voegen.
Zelf vergrotingen maken. Wilt u een vergroting maken,
dan kunt u via de printer instellingen één pagina
vergroten en afdrukken op 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat.
Handige beveiligingsfuncties
Veilig printen. Print vertrouwelijke documenten veilig en
met een gerust gevoel, via de betrouwbare en
gebruiksvriendelijke beveiligde printfunctie van Brother.
Wanneer u klaar bent om het document te printen, toetst
u op de PC uw PIN code in en klikt op de afdrukknop.
Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN
code handmatig op uw printer heeft ingetoetst.
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HANDMATIGE
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Papier Capaciteit

Creëer direct scherpe en heldere
kleurendocumenten op A4 formaat met 16
pagina’s per minuut.

NETWERK
KLAAR

DRAADLOOS

Printen op dik papier of enveloppen via de handmatige invoer.

† 2.400 x 600dpi
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HL-3070CW

Compacte hoge snelheid kleurenledprinter met draadloze netwerkconnectie

De HL-3070CW biedt u een hoge printsnelheid, een ingebouwde bedrade en
draadloze netwerkconnectie en direct printen vanaf USB of een digitale
camera.
U kunt de compacte HL-3070CW eenvoudig aansluiten op uw bestaande
draadloze of bedrade netwerk, zodat u alle functionaliteiten veilig kunt delen met
de volledige werkgroep en daarmee uw documentenstroom optimaliseert.
Dankzij de grote papierlade van 250 vel, verlangt de HL-3070CW zeer weinig
aandacht van de gebruiker en biedt daarnaast een hele reeks innovatieve
printfuncties die eenvoudig te gebruiken zijn.

Bespaar tijd door direct te printen vanaf een USB Flash geheugenstick of een
digitale camera met Pictbridge. De hoge printsnelheid van 16 pagina’s per
minuut in mono en kleur, doen niets af aan de uitstekende afdrukkwaliteit en u
print razendsnel documenten met levendige kleuren en haarscherpe
tekstdocumenten.
Kostenbesparende opties zoals toner spaarstand en de gescheiden
tonercartridges, zorgen ervoor dat u alleen hetgeen hoeft te vervangen dat
opgebruikt is. De HL-3070CW is ENERGY STAR gecertificeerd en is bekroond
met het vernieuwde Duitse ‘Der Blaue Engel’ milieukeurmerk voor de lage
geluidsemissie en een minimale impact op het milieu.

HL-3070CW Technische specificaties
Algemeen
Technologie
Print snelheid A4
Opwarmtijd
Eerste pagina
Resolutie
Processor
Geheugen capaciteit

Kleurenledprinter (single pass)
Tot 16 ppm kleur & zwart-wit
27 seconden (vanuit slaapstand)
16 seconden (kleur), 15 seconden (zwart-wit)
Tot 2.400 x 600 dpi† print resolutie
300 MHz
64 MB
Uitbreidbaar tot 576 MB, met industrie standaard 1 x SO-DIMM
(144 PIN) slot
Interface
Hi-Speed USB 2.0
10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g
Netwerk
(Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Protocollen
TCP/IP (IPv4 & IPv6)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name
IPv4 protocollen
resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP,
SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder,
WebServicesPrint, SSL/TLS
IPv6 protocollen
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP voorbefore
SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder,
WebServicesPrint, SSL/TLS
Draadloos netwerk beveiliging WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES),
LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES)
Easy Wireless Setup
Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation
OneTouch Secure System™ (AOSS)
Emulatie
PCL®6, BR-Script 3
interne lettertypen
PCL®6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes
BR-Script 3 - 66 Fonts
Display
1 regel, 16 karakters groen verlicht LCD
2 LED’s (data, error)
USB direct
PictBridge
Print direct vanuit een digitale camera met PictBridge
USB direct
Print direct vanaf een USB Flash geheugenstick
Bestandsformaten
PDF versie 1.7, JPEG, Exif, TIFF (MH gescand door Brother model),
PRN (gecreëerd door de HL-3070CW printer driver)
Papier
Papier capaciteit
Standaard papierlade: 250 vel
Handmatige invoer: 1 vel
Papier uitvoer
100 vel (bedrukte zijde onder)
1 vel (bedrukte zijde boven) via recht doorvoerpad
Papier specificaties
Papiersoort

Papiergewicht
Papierformaat

Standaard papierlade - normaal, gerecycled papier, dun papier
Handmatige invoer - normaal papier, dun papier, dik papier, gerecycled
papier, band papier, labels, enveloppen, dunne enveloppen
Standaard papierlade - 60 to 105 g/m2 (16 to 28 lb)
Handmatige invoer - 60 to 163 g/m2 (16 to 43 lb)
Standaard papierlade - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, executive,
legal, folio
Handmatige invoer - Breedte 76,2 mm tot 220 mm,
Lengte 116 mm tot 406,4 mm

* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798

Verbruiksartikelen
Toners meegeleverd
1.000 pagina’s* C, M, Y, BK
Gebruik
TN-230BK: 2.200 pagina’s*
Toner zwart
E
ORIGINEL
Standaard toner kleur (C,M,Y) TN-230C/M/Y: 1.400 pagina’s*
Drums (C, M, Y, BK)
DR-230CL: 15.000 pagina’s (1 pagina per opdracht)
Belt unit
BU-200CL: Tot 50.000 pagina’s
Resterende toner bak
WT-200CL: Tot 50.000 pagina’s
Ondersteunde besturingssystemen
Printer driver ondersteuning
Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional
(32 & 64 bit editions), Windows Server® 2003 (32 & 64 bit editions),
Windows Vista® , Windows Server® 2008
Macintosh® Printer Driver voor Mac OS® X 10.3.9 of recenter
Linux printer driver voor CUPS & LPD/LPRng print systeem
(x86, x64 omgeving)
Printer driver functies
N-up printen
Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s tot één A4 pagina
Poster printen
Vergroot één A4 pagina naar 4, 9, 16 or 25 vel A4 formaat
Watermerk printen
Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Folder printen
Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met
behulp van de handmatige duplexfunctie.
Beveiligd printen
Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
Kleur controle functie
Kleurinstellingen wijzigen in de printer driver voor nauwkeurige
kleuren bij elke afdruk
Kleur restrictie functie
Kleur printen kan voor de individuele gebruikers begrensd worden door
een beheerder, zodat u printkosten kunt controleren.
Koptekst en voettekst
Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.
Hulpprogramma’s
Verificatie van gebruiker
Wanneer het functieslot van het apparaat restricties zijn opgelegd aan
PC afdrukken, kunt u de verificatie methode en statuscontrole
configureren
Web based management
Web browser print server management
Driver deployment wizard
Printer drivers installeren op een Windows® PC in het netwerk.
BRAdmin light
Print server Management voor Windows® en Mac vanaf OS® X 10.3.9
BRAdmin professional
Voor LAN/WAN management van al uw netwerk printers
Web BRAdmin professional
Server based management utility voor Windows® IIS 5.0/5.1/6.0/7.0
Afmeting & gewicht
Met doos
Zonder doos
Others
Stroomverbruik

Geluidsdruk
Geluidskracht
Ecologische bespaarstand

Aanbevolen aantal afdrukken
per maand

555 (B) x 628 (D) x 460 (H) mm / 22kg
409 (B) x 466 (D) x 250 (H) mm / 19kg
480 W tijdens printen
70 W stand-by
8 W slaapstand
Minder dan 53 dBA tijdens printen in kleur
minder dan 30 dBA in stand-by
Minder dan 6,29 B tijdens printen in kleur
minder dan 3,64 B in stand-by
Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien
in stand-by stand
Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
300 to 1.500 pagina’s

† Resolutie verticaal x horizontaal

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
Website: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

