
DEN NYE GENERATION
AF PRINTERE TIL

ARBEJDSGRUPPEN 

HER ER

Funktioner, som kan optimere dit arbejde 

• Ultra høj printhastighed op til 100 sider pr. minut
• Automatisk duplex (dobbeltsidet print) op til 50 sider/min.
•  Lavt strømforbrug! Hele 4,5 gange mindre strømforbrug 

end en tilsvarende sort/hvid-laserprinter
• Ekstra stor blækpatron til op til 30.000 sider
• Gigabit Ethernet og 802.11n Wi-Fi-tilslutning
• Papir-input til 600 sider – kan udvides til 2.100 sider

BRING ARBEJDSGRUPPENS PRODUKTIVITET TIL  

NÆSTE NIVEAU MED DENNE ULTRA HØJHASTIGHEDS-

PRINTER. HL-S7000DN KOMBINERER EKSTRAORDINÆR 

HØJ PRINTHASTIGHED MED ØKONOMISKE DRIFTS- 

OMKOSTNINGER OG ER SÅLEDES EN DRIFTSSIKKER 

LØSNING TIL KONTORMILJØER MED STORE PRINT-

VOLUMENER.  

HL-S7000DN
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HL-S7000DN anvender topmoderne inkjet-teknologi og tilbyder et væld af intuitive funktioner til problemfri 
integration i selv de mest krævende kontormiljøer.

PRODUKTOVERSIGT

1. Intuitiv 5-linjers baggrundslys LCD-display med numerisk tastatur

2.  Indbyttet automatisk dobbeltsidet print med  
booklet-funktion

3. LED-statuslys giver hurtigt besked om enheden

4.  1000-arks fleksibel papirskuffe til tykt  
papir og kuverter

5. Forbrugsstoffer udskiftes let i fronten

6. Gigabit Ethernet (kablet netkort)

7. 802.11n Ethernet (trådløst netkort)

8. Mulighed for stabler til 500 ark

9.  Mulighed for 500-arks papirskuffe til  
i alt 2.100-arks papirkapacitet

10. Mulighed for stabiliseringsenhed

11. 2 GB intern hukommelse

12. Ekstra stor blækpatron til 30.000 sider.



PERFEKT INTEGRERING I DIN VIRKSOMHED

PRÆSTATIONER PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU: 

HL-S7000DN leverer banebrydende printhastigheder på  
op til 100 sider pr. minut med første side udskrevet inden 
for 8,5 sekunder. Den kraftfulde 800 MHz processor 
kombineret med 2 GB intern hukommelse betyder, at 
store printjob håndteres med lethed. Det kablede Gigabit 
LAN-netkort gør det muligt for flere brugere at sende 
store, komplekse printjob via netværket på samme tid, 
uden at gå på kompromis med ydeevnen. 

EFFEKTIV OG ØKONOMISK:

HL-S7000DN anvender en revolutionerende kold process-
teknologi og har et typisk el-forbrug (TEC-værdi) på kun  
1,5 kWh pr. uge, hvilket gør den op til 60 % mere effektiv* 
end sammenlignelige laserprintere og giver mærkbare 
reduktioner i strømforbrug og CO2-udledning. En række 
miljøvenlige funktioner, såsom dobbeltsidet print og 
blækspare-indstilling, er med til at skære ned på papir- og 
blækforbruget, så du belaster miljøet i endnu mindre grad.

ROBUST OG DRIFTSSIKKER:

Med en anbefalet månedlig printvolumen på op til 20.000 
sider kan HL-S7000DN leve op til selv de skrappeste 
krav fra kontormiljøer med store printvolumener.  Den 
avancerede papirhåndtering giver mulighed for tre ekstra 
papirskuffer til en maksimal papirkapacitet på 2.100 ark 
og en 500-arks stabler, således at HL-S7000DN kan 
vokse med din virksomhed. Leveres med 3 års garanti, 
betinget af at maskinen registreres på vores hjemmeside 
senest 60 dage efter købet.

HL-S7000DN er den næste generation af printere til arbejdsgruppen. Denne ultra hurtige, ultra effektive 
printer er udviklet til at levere udskrifter i ekstrem høj hastighed og tilbyder samtidig solid driftssikkerhed. 

*Baseret på offentliggjorte ENERGY STAR TEC-værdier. De faktiske resultater kan afvige. TEC-værdien er sammenlignet andre laserprintere i klassen,  
der kan udskrive 60 sider pr. minut.



OMKOSTNINGSEFFEKTIV:

Den ekstra store blækpatron til HL-S7000DN kan 
udskrive op til 30.000 sider, så din virksomhed opnår 
væsentlige besparelser på forbruget. Blækpatronen 
isættes let i maskinens front og udskiftes på få 
sekunder, så printeren hurtigt kan komme i gang igen.

UDSKRIFTER I HØJ KVALITET:

HL-S7000DN’s høje printkvalitet skyldes blækgrunder, 
som bevirker, at hvert eneste tegn printes med 
stor præcision og knivskarpe detaljer. Rapporter, 
præsentationer og fakturaer printes efter de højeste 
standarder med ISO-certificeret blæk.

SIKKERHED PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU:

Takket være SSL-kryptering er fortrolige dokumenter 
sikret, når de sendes fra pc til printer, og med secure 
print-funktion kan printjob lagres i hukommelsen og 
kun udskrives ved indtastning af en 4-cifret PIN-kode 
på LCD-displayet.

I vore dages kontormiljøer er det altafgørende, at printerne hele tiden fungerer. Derfor har vi udstyret  
HL-S7000DN med en række styreværktøjer, som er udviklet til at øge produktiviteten i arbejdsgruppen.

VÆRKTØJER TIL STYRING AF PRINTERE

•  BRADmin Professional – Et styreværktøj til fjernovervågn-
ing og konfigurering af din printerflåde. Du kan fjerndiag-
nosticere brugernes problemer og opsætte automatiske 
e-mailbeskeder i tilfælde af, at printeren går ned. På den 
måde kan du løse potentielle problemer, inden de kommer 
til at påvirke produktiviteten.

•  Web Based Management – Du kan styre og konfig-
urere HL-S7000DN på dit skrivebord ved at oprette en 
direkte forbindelse til den via en standard webbrowser. 

•  Central Deployment – Printerdrivere, som kan distri-
bueres og derefter automatisk installeres på flere 
computere fra ét centralt sted.



BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Det åbne interface gør det muligt for tredjeparts-
udviklere at bygge skræddersyede løsninger til 
styring af printere, som passer til udvalgte Brother-
enheder. Der benyttes webtjeneste-teknologi, 
så alle løsninger lagres i og køres fra en server i 
stedet for lokalt. Udviklere kan tilpasse printernes 
brugergrænseflade, kontrolfunktioner såsom 
scanning og fax, samt kontrollere adgangsrettig-
heder til disse funktioner for visse brugere.

B-GUARD*

Denne omkostningseffektive software til styring af 
printere, som udelukkende fås hos Brother, giver 
dig mulighed for at spore, kontrollere og reducere 
printerudgifterne. 

Få styr på printerforbruget i den enkelte afdeling og 
opret profiler til begrænsning af, hvem der kan printe 
på visse enheder. 

Forbedr dokumentsikkerheden, og skær ned på 
kasserede prints med “pullprint”-funktionen. Alle 
printjob gemmes på en server og printes først, når 
brugeren frigiver dem ved printeren. 

Mail2Print-funktionen giver brugerne mulighed for at 
sende job fra en hvilken som helst enhed via e-mail. 
Begrænsninger kan angives for dokumenttyper og 
gæster, og giver virksomheden mulighed for hurtig 
understøttelse af smartphones og tablets, uden at 
skulle bekymre sig om drivere.

b-guard

EFFEKTIVE LØSNINGER

HL-S7000N er kompatibel med en række workflow-løsninger  
som sikrer ukompliceret integrering i dine eksisterende 
forretningssystemer.

*købes separat



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TILBEHØR OG FORBRUGSSTOFFER

Ekstra papirskuffe

Op til 500 ark (maks. 3 stk.) 
(LT-7100)

Blækpatroner

Til ca. 30.000 sider1

(HC-05BK)

Stabler

Op til 500 ark (maks. 1 stk.)
(MX-7100)

Stabiliseringsenhed 

Anbefales for øget stabilitet, når 
2 eller flere ekstra papirskuffer 

er monteret (SB-7100)

Printerfunktioner

Secure Function Lock 2.0 Begrænser printaktiviteten til enkeltbrugere eller grupper i et netværk

Secure Print  
(Windows® & Mac)

Beskytter printjob med en 4-cifret PIN-kode, som skal indtastes på  
printerens kontrolpanel inden udskrivning

Setting Lock Begrænser adgangen til kontrolpanelet med en PIN-kode

Windows® 
printerdriverfunktioner

Posterprint, ID-print, vandmærkeprint, booklet-print, makro-print, printprofiler

Solutions

BSI (Brother Solutions 
Interface)

Mulighed for at anvende 3.-parts løsninger og apps, såsom b-guard,  
for at øge sikkerheden og produktiviteten

b-guard (købes separat) Øger sikkerhed, effektivitet og overvåger forbruget med pullprint og  
forbedret printerstyring

USB-vært Tilslut en kortlæser til integration af b-guard og BSI

Netværk

Netværksprotokoller TCP/IP (IPv4 / IPv6)

Kablet netværkssikkerhed APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, 
POP), SNMP v3

Kablet entreprise 
netværkssikkerhed 

802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Keberos, IPSec

Printlog til netværk Registrerer printaktiviteter fra hver enkelt bruger, herunder 
netværksbrugernavne, navne på printede dokumenter og antal sider,  
til en fil i et netværk

E-mailbeskeder Enheden sender automatisk en e-mail til en bestemt e-mailadresse,  
når den skal tilses

E-mailrapporter Få jævnlige forbrugsrapporter via e-mail

IPv4 Restrict Begrænsning af, hvilke netværksbrugere der kan få adgang til enheden  
via netværket

Trådløs netværkssikkerhed WEP 64/128 bit, WPA™-PSK (TKIP/AES), WPA2™-PSK (AES), APOP, POP 
before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP) SNMP v3

Trådløs entreprise 
netværkssikkerhed

802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Keberos, IPSec

Driver Deployment Wizard Nem fremstilling af printerdrivere for ukompliceret implementering over  
dit netværk (kun Windows®)

BRAdmin Professional 32 LAN/WAN styresoftware (kun til Windows®)

Dimensioner / Vægt

Med emballage (b x d x h) 642 × 665  × 729 mm / 52 kg

Uden emballage (b x d x h) 478 × 472  × 484 mm / 46 kg

Indhold i kassen Blækpatron (ca. 10.0001 sider), strømforsyning, cd med driver til Windows® 
og Mac, kvikguide til installation, brugsanvisning

Miljø

Strømforbrug 130 W i brug, 30 W klar, 0,9 W dyb dvale

TEC-værdi 1,5 kWh/uge

Lydtryk 64 dBA i brug, 40 dBA klar

Lydeffekt 7,43 B i brug, 5,16 B klar

ENERGY STAR Ja

Der Blaue Engel Ja

Blæksparer Mindsker blækforbruget

Driftscyklus

Anbefalet printvolumen  
pr. måned

5.000 til 20.000 sider

Maksimal volumen  
pr. måned3

Op til 275.000 sider3

Generelt

Teknologi Inkjet

Minimum dråbestørrelse 5 pl

Processor 800 MHz

Standard printhastighed Op til 100 ppm (sider pr. minut)

Dobbeltsidet printhastighed Op til 50 ipm (images pr. minut)

Opløsning Op til 600 × 600 dpi

Tilslutning Hi-Speed USB 2.0

Kablet netkort Gigabit Ethernet 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T

Trådløst netkort IEEE 802.11 b/g/n

Hukommelse 512 MB

Intern hukommelse 2 GB lager til sikre printjob eller ofte printede filer

Første side Mindre end 8,5 sekunder fra klar-indstilling

Opvarmningstid Mindre end 5 sekunder fra dvale-indstilling

Printersprog PCL6, BR-Script3 (PostScript®3-sprogemulering), XPS

Indbyggede fonte (PCL) 66 skalérbare fonte, 12 bitmap fonte

Indbyggede stregkoder (PCL) 13 stregkoder

Indbyggede fonte (PS) 68 skalérbare fonte

Mobilt print Brother iPrint&Scan-app til Android, Apple og Windows® Phone

Display LCD-display 5 linjer × 16 tegn med bagggrundslys

Papirhåndtering

Papir input  
(beregnet ved 80 g/m2) 

500-arks standard papirskuffe

100-arks fleksibel skuffe

500-arks ekstra papirskuffe (maks. 3 stk.)

Papir output  
(beregnet ved 80 g/m2)

500 ark – forside ned

100 ark - forside op (direkte papirgennemgang)

500 ark ekstra papirstabler (maks. 1 stk.)

Mediaspecifikationer

Mediatyper og vægt Standard/ekstra papirskuffer: alm. papir & genbrugspapir (60-105 g/m2)

Fleksibel skuffe: alm. papir, genbrugspapir & bond papir (60-163 g/m2)

Mediastørrelser 
(standardprint)

Standard papirkassette: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lang side),  
Executive, Legal, Folio

Fleksibel skuffe: bredde: 76,2 mm til 216 mm × længde: 127 mm til 355,6 mm

Mediastørrelser  
(dobbeltsidet print)

A4, Letter, Legal, Folio

Understøttede styresystemer

Windows® Windows 7® (32 & 64 bit) , Windows Vista® (32 & 64 bit),

Windows® XP Professional (32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition,

Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit).

Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)

Macintosh Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x

Linux2 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-miljø)

1  Blækindhold i overensstemmelse med ISO/IEC 24711 test i kontinuerlig printmetodologi ved  
hjælp af ISO/IEC 19752 s/h-testside 

2 Downloades gratis fra Brother Sulutions Centre http://solutions.brother.com
3 Det er bedst at vælge en printer med en driftscyklus, som langt overskrider dine printbehov.

Forhandler:

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 – 2635  Ishøj
Tlf: +45 43 31 31 31  Fax. +45 43 31 31 43
www.brother.dk
Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. 
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 01-2014


