All-in-one kleurenledprinters
Betrouwbare printers voor al uw professionele,
zakelijke printwerkzaamheden

All-in-one kleurenledprinter met
dubbelzijdig printen en een
draadloze netwerkverbinding

All-in-one kleurenledprinter
met een bekabelde/draadloze
netwerkverbinding, 50 vel ADF
en 9,3cm LCD touchscreen.

Meer productiviteit en flexibiliteit met de stille, betrouwbare en kostenefficiënte
all-in-one kleurenledprinters van Brother.
Met hoge printsnelheden tot 24 pagina’s per minuut en de meegeleverde toners voor 1.000 pagina’s1
kunt u direct beginnen met printen. Deze printers zijn dankzij het compacte formaat geschikt voor
thuiswerkplekken, kleine kantoren of voor gebruik vanaf een bureau. Daarnaast zijn de modellen
gebruiksvriendelijk, eenvoudig in te stellen en met de grote papierlade van 250 vel hoeft u minder vaak het
papier aan te vullen. Er zijn diverse modellen beschikbaar met verschillende functionaliteiten, zodat er altijd
een printer gekozen kan worden die perfect voldoet aan uw bedrijfsbehoeften.

All-in-one kleurenledprinter met een draadloze
netwerkverbinding, 50 vel ADF
en 9,3 cm LCD touchscreen.

All-in-one kleurenledprinter
met een bekabelde
netwerkverbinding, 50 vel ADF
en 9,3 cm LCD touchscreen.

All-in-one kleurenledprinter met
hoge printsnelheden, bekabelde/
draadloze netwerkverbinding en
print vanaf USB.

All-in-one kleurenledprinter met
hoge printsnelheden, dubbelzijdig print, kopie en scan, 30 vel
universele papierinvoer en NFC.

Prinsnelheid tot 18 ppm

Prinsnelheid tot 18 ppm

Prinsnelheid tot 18 ppm

Prinsnelheid tot 18 ppm

Prinsnelheid tot 24 ppm

Prinsnelheid tot 24 ppm

Automatisch dubbelzijdig printen

Automatisch dubbelzijdig printen

9,3 cm kleuren touchscreen

Automatisch dubbelzijdig printen

Automatisch dubbelzijdig printen

LCD scherm van 2 regels

9,3 cm kleuren touchscreen

Draadloze netwerkverbinding

9,3 cm kleuren touchscreen

9,3 cm kleuren touchscreen

Automatisch dubbelzijdig print,
kopie, scan en fax

Draadloze netwerkverbinding

Bekabelde netwerkverbinding

512 MB geheugen

Bekabelde netwerkverbinding

Bekabelde netwerkverbinding

512 MB geheugen

Draadloze netwerkverbinding

512 MB geheugen

Draadloze netwerkverbinding

Geluidsniveau (printen): 45 dB(A)

512 MB geheugen

50 vel automatische document
invoer (ADF)

50 vel automatische document
invoer (ADF)

512 MB geheugen

50 vel automatische document
invoer (ADF)

Geluidsniveau (printen): 45 dB(A)

Geluidsniveau (printen): 45 dB(A)

Geluidsniveau (printen): 45 dB(A)

50 vel automatische document
invoer (ADF)
Print vanaf, of scan naar USB
Geluidsniveau (printen): 47 dB(A)

9,3 cm kleuren touchscreen

Bekabelde netwerkverbinding
Draadloze netwerkverbinding
512 MB geheugen
50 vel automatische document
invoer (ADF)
Print vanaf, of scan naar USB
Near Field Communication (NFC)
30 vel universele papierinvoer
Geluidsniveau (printen): 47 dB(A)

DCP-L3510CDW

DCP-L3550CDW

MFC-L3710CW

MFC-L3730CDN

MFC-L3750CDW

MFC-L3770CDW

MFC-L3770CDW

MFC-L3750CDW

MFC-L3730CDN

MFC-L3710CW

DCP-L3550CDW

DCP-L3510CDW

Specificaties all-in-one kleurenledprinters



Algemeen
LCD scherm met 2 regels van 16 tekens

















9,3 cm kleuren touchscreen
Geheugen - 512 MB

Printen







Printsnelheid tot 18 pagina’s per minuut zwart-wit/kleur
















Dubbelzijdige printsnelheid tot 6 zijden per minuut zwart-wit/kleur










Printsnelheid tot 24 pagina’s per minuut zwart-wit/kleur











Dubbelzijdige printsnelheid tot 8 zijden per minuut zwart-wit/kleur
Printresolutie tot 2.400 dpi (600 x 2400)
PCL6, BR-Script3, PDF versie 1.7, XPS versie 1.0
Tot 1.500 pagina’s aanbevolen aantal afdrukken per maand

Scannen











































Scannen tot 27 images per minuut zwart-wit & 21 images per minuut in kleur
Dubbelzijdig scannen tot 54 images per minuut zwart-wit & 32 images per minuut in kleur
Scanresolutie tot 1.200 x 2.400 dpi vanaf de glasplaat
Scanresolutie tot 600 x 600 dpi vanuit de ADF
Scan naar e-mail, beeld, OCR, FTP, Netwerkmap (alleen Windows®), bestand en SharePoint3
Scan direct naar Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive en OneNote4

kopiëren



Tot 18 kopieen per minuut zwart-wit/kleur












Copy





Tot 24 kopieen per minuut zwart-wit/kleur





33,6 kbps Super G3








Hi-Speed USB 2.0

Automatisch dubbelzijdig kopiëren
Tot 600 x 600 dpi

Faxen









Fax

Dubbelzijdige fax ontvangst
Dubbelzijdige fax verzenden

Verbindingen



























Connectivity

USB host (voorzijde)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Draadloos IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi DirectTM
Mobiel printen - iPrint&Scan, Brother print Service Plugin, Airprint, Google Cloud print, Mopria
Near Field Communication (NFC) voor mobiel print/scan

Papier 5





































Standaard papierlade - 250 vel
Handmatige papierinvoer - 1 vel







Universele papierinvoer - 30 vel








Meegeleverde tonercartridges 1.000 BK/CMY1

Automatische documentinvoer (ADF) - 50 vel
Uitvoer - 150 vel (beeld naar beneden), 1 vel (beeld naar boven via rechtdoorvoerpad)
Papiergewicht standaard papierlade, handmatige en universele papierinvoer - 60 tot 163 gr/m2
Papiergewicht ADF - 64 tot 105 gr/m2

Verbruiksartikelen




































Standaard tonercartridges 1.000 BK/CMY1
Hoge capaciteit toner 3.000 BK/ 2.300 CMY1
Drum - ongeveer 18.000 pagina’s (1 pagina’s per printopdracht)
Belt unit - ongeveer 50.000 pagina’s (2 pagina’s per printopdracht)
Toner opvangbak - ongeveer 50.000 pagina’s (5 pagina’s per printopdracht)

In overeenstemming met ISO/IEC 19798
Optionele download via brother.nl
Via meegeleverde software
4
Dient aangesloten te zijn op het web
5
Berekend met 80 gr/m2 in een verwarmde, droge ruimte
1
2
3

180910

