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Den pålidelige partner til kontoret.  
L5000-serien er designet til arbejds-
grupper med behov for hurtige, fleksible 
printere. 



YDEEVNE OG SIKKERHED

UDVIKLET TIL TRAVLE KONTORER.
Med Brothers professionelle L5000-printerserie får du maksimal ydeevne, sikkerhed i top og fleksibilitet til at 

skræddersy printerne til netop din virksomhed.

 

Stor ydeevne 
Den alsidige papirhåndtering giver dig mulighed for 
at tilføje ekstra papirskuffer til serien. På den måde 
opnår du maksimal driftstid, da der skal bruges 
mindre tid til påfyldning af papir. Ved brug af de 
store tonere forbedres produktiviteten, samtidig 
med at dine samlede printomkostninger holdes 
nede.

Meget pålidelige 

De robuste printere imødekommer kravene fra 
kontormiljøer i mindre og mellemstore virksom-
heder, der har behov for at udskrive større print-
volumener og printe i længere tid ad gangen. 

Høj sikkerhed 

Virksomheder i dag kræver et meget højt 
sikkerhedsniveau. Vores L5000-serie omfatter 
Secure Function Lock, som betyder, at admini-
stratoren skal godkende, hvem der kan udskrive, 
kopiere, scanne og faxe, og hvem der ikke kan.  
På den måde holdes virksomhedens sikkerheds-
niveau højt, så enheder trygt kan tilsluttes til dit 
netværk, både kablet og trådløst. 

Fuld fleksibilitet 

L5000-serien er designet til let at kunne integreres 
og opfylde din virksomheds behov. Serien er kom- 
patibel med markedets førende værktøjer til 
printeradministration og flådestyring, så printerne 
kan skræddersys til netop din virksomheds behov, 
og du kan se frem til høj produktivitet og lave 
omkostninger.

Miljøvenlige 

Modellerne i L5000-serien er kompatible med en 
række miljøstandarder, herunder Svanemærket og 
den tyske Der Blaue Engel.  
Det betyder, at din virksomhed bliver mere effektiv, 
samtidig med at den er mere energibesparende,  
så miljøet belastes mindst muligt.
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PERFEKTE PRINTEGENSKABER, SOM 
OPFYLDER DIN VIRKSOMHEDS BEHOV 

Vores L5000-serie tilbyder en bred vifte af både printere og alt-i-én-modeller. 
Serien er designet, så den er let at integrere og har fleksibel håndtering af  
papir og media.   

PROFESSIONEL S/H-LASERPRINTER

PRINT

HL – L5000D

• Printhastighed op til 40 sider pr. minut
• Samlet papir-input på 300 ark
• Automatisk dobbeltsidet print
• Mulighed for stor toner til 8.000 sider¹
• 1 linje × 16 tegn LCD-display med baggrundslys
• USB 2.0 og mulighed for parallel tilslutning



PROFESSIONEL S/H-LASERPRINTER

PRINT

HL – L5100DN HL – L5100DNT

• Printhastighed op til 40 sider pr. minut
• Samlet papir-input på 820 ark
• Automatisk dobbeltsidet print
• Mulighed for stor toner til 8.000 sider¹
• 1 linje × 16 tegn LCD-display med baggrundslys
• Kablet netkort (10Base-T/100Base-TX)
• USB 2.0

PROFESSIONEL S/H-LASERPRINTER

PRINT

• Printhastighed op til 40 sider pr. minut
• Samlet papir-input på 300 ark
• Automatisk dobbeltsidet print
• Mulighed for stor toner til 8.000 sider¹
• 1 linje × 16 tegn LCD-display med baggrundslys
• Kablet netkort (10Base-T/100Base-TX)
• USB 2.0



PROFESSIONEL S/H-LASERPRINTER

PRINT

HL – L5200DWT 

• Printhastighed op til 40 sider pr. minut
• Samlet papir-input på 820 ark
• Automatisk dobbeltsidet print
• Mulighed for stor toner til 8.000 sider1

• 1 linje × 16 tegn LCD-display med baggrundslys
• Kablet netkort (10Base-T/100Base-TX) og trådløst netkort  
 (IEEE 802.11b/g/n)
• USB 2.0
• Wi-Fi Direct™

PROFESSIONEL S/H-LASERPRINTER

PRINT

HL – L5200DW

• Printhastighed op til 40 sider pr. minut
• Samlet papir-input på 300 ark
• Automatisk dobbeltsidet print
• Mulighed for stor toner til 8.000 sider¹
• 1 linje × 16 tegn LCD-display med baggrundslys
• Kablet netkort (10Base-T/100Base-TX) og trådløst netkort  
 (IEEE 802.11b/g/n)
• USB 2.0
• Wi-Fi Direct™



PROFESSIONEL ALT-I-ÉN S/H-LASERPRINTER MED FAX

PRINT | KOPI | SCAN | FAX

MFC – L5700DN 

• Printhastighed op til 40 sider pr. minut
• Scannehastighed op til 24 images pr. minut
• Samlet papir-input på 300 ark
• Automatisk dobbeltsidet print
• Mulighed for stor toner til 8.000 sider1

• Intuitiv 9,3 cm touchscreen
• Kablet netkort (10Base-T/100Base-TX)
• USB 2.0

PROFESSIONEL ALT-I-ÉN S/H LASERPRINTER

PRINT | KOPI | SCAN

DCP – L5500DN  

• Printhastighed op til 40 sider pr. minut
• Scannehastighed op til 24 images pr. minut
• Samlet papir-input på 300 ark
• Automatisk dobbeltsidet print
• Mulighed for stor toner til 8.000 sider1

• Intuitiv 9,3 cm touchscreen
• Kablet netkort (10Base-T/100Base-TX)
• USB 2.0



AirPrint giver mulighed for at printe e-mails, hjemmesider og dokumenter. 
Du behøver hverken at downloade software, installere drivere eller tilslutte 
kabler.

Med nogle få tryk kan du gå fra at se noget på skærmen til at holde et 
udskrevet eksemplar i hånden.

AIRPRINT

Web Connect giver mulighed for at tilslutte din Brother-scanner eller  
alt-i-én-printer direkte til din foretrukne tredjeparts cloud-lagringstjeneste.

Så dine scan kan med det samme overføres fra din maskine til Google 
Drive, Dropbox, OneDrive eller andre steder, uden brug af PC, og du kan 
også printe direkte fra disse tjenester.

Brother Print Service plug-in er udviklet af Brother arbejder perfekt 
sammen med Android 5.0 eller nyere og tilbyder en nem integreret løs-
ning til dit netværk. Når den er installeret, kan du straks identificere alle 
kompatible Brother-enheder i netværket. Vælg blot den ønskede printer 
og tryk print, så klarer app’en resten. 

WEB CONNECT

BROTHER PRINT SERVICE

MOBILT OG CLOUD-PRINT

HURTIG OG EFFEKTIV PÅ EN NY MÅDE

Brother L5000-serien er kompatibel med en lang række mobile løsninger, så du kan arbejde så effektivt som 

muligt. Du kan printe direkte fra, eller scanne til, dine mobile enheder.

Vores iPrint&Scan-app tilbyder smart print, som kan forbedre 
produktiviteten.

Brothers iPrint&Scan giver mulighed for at printe direkte fra Apple iPhone, 
iPad, iPod touch, Android™, Kindle Fire™, Windows® Phone 7 og 
Windows Phone 8 mobile enheder, når blot du er tilsluttet det samme 
netværk som din printer. 

Printopløsningen i høj kvalitet sikrer ensartede udskrifter med skarpe 
detaljer. Denne serie giver dig også mulighed for at skære ned på papir-
forbruget med op til 75 %. Du skal blot bruge automatisk dobbeltsidet 
print og booklet-print som standard for A5-brochurer, når du udskriver 
dine dokumenter. 

Denne serie har specielle funktioner til at holde dine driftsomkostninger 
nede. Ved at anvende den store toner sammen med den separate tromle 
holdes driftsomkostningerne på et minimum.

Serien understøtter også Google Cloud Print, som gør det muligt at 
tilslutte printerne til internettet. Du kan give dig selv og andre, du vælger, 
adgang til dine printere fra de programmer, I anvender i dagligdagen.

Google Cloud Print virker på din mobiltelefon, tablet og enhver anden 
internettilsluttet enhed, du ønsker at udskrive fra.

IPRINT&SCAN

HØJ KVALITET LAVE OMKOSTNINGER

GOOGLE CLOUD PRINT

Brothers s/h-lasermodeller er kompatible med en række løsninger til mobile enheder. Det gør det muligt at printe 
fra et væld af applikationer og filtyper:



Forhandler: Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf. +45 43313131
www.brother.dk • info@brother.dk
Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. 
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

1Indhold i overensstemmelse med ISO/IEC18752
2Kan downloades fra http//:solutions.brother.com
3Alle tilgængelige via medfølgende software
4Kræver tilslutning til internettet

Tekniske specifikationer

HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT DCP-L5500DN MFC-L5700DN

Funktioner Print Print, kopi, scan Print, kopi, scan 
& fax

Generelt

Laserklassifikation Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)

Display 16 tegn × 1 linje LCD 9,3 cm farvetouchscreen

Print

Printhastighed (A4) Op til 40 ppm (sider pr. minut)

Opløsning Op til 1.200 × 1.200 dpi

Første side  
(fra Klar-tilstand)

Under 7,2 sekunder

Printersprog PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ sprogemulering), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0

Scan

Opløsning N/A Op til 1.200 × 1.200 dpi

Standardfunktioner3 N/A Scan til USB, e-mail, billede, OCR & fil

Netværksscan4 N/A
Scan til SharePoint®, netværksmappe 

(kun Windows®), FTP, SFTP, e-mailserver, 
cloudtjenester, Brother Apps

Cloudscan N/A
Scan direkte til Box, Dropbox, Evernote™, 
Flickr, Facebook, Google Drive™, OneDrive 

& OneNote

Kopi

Kopihastighed (A4) N/A Op til 40 cpm (kopier pr. minut)

Opløsning N/A Op til 1.200 × 600 dpi

Papirhåndtering

Papir-input 250-arks standard papirskuffe /  
50-arks fleksibel bakke

1 × 520-arks & 
1 × 250-arks 
papirskuffer /  

50-arks fleksibel 
bakke

250-arks standard 
papirskuffe /  

50-arks fleksibel 
bakke

1 × 520-arks & 
1 × 250-arks 
papirskuffer /  

50-arks fleksibel 
bakke

250-arks standard papirskuffe / 50-arks 
fleksibel bakke

Ekstra papir-input 
(købes separat)

250-arks skuffe (LT-5500) /  
520-arks skuffe (LT-6500)

Maks. 2 ekstra skuffer

250-arks skuffe 
(LT-5500) / 520-arks 

skuffe (LT-6500)
Maks. 1 ekstra 

skuffe

250-arks skuffe 
(LT-5500) / 520-arks 

skuffe (LT-6500)
Maks. 2 ekstra 

skuffer

250-arks skuffe 
(LT-5500) / 520-arks 

skuffe (LT-6500)
Maks. 1 ekstra 

skuffe

250-arks skuffe (LT-5500) / 520-arks skuffe 
(LT-6500)

Maks. 2 ekstra skuffer

Papir-output 150 ark med forside ned / 1 ark forside op (direkte papirgennemgang)

ADF N/A 40 ark 50 ark

Tilslutning

Lokalt interface
Hi-Speed USB 2.0 

& mulighed for  
IEEE 1284 parallel

Hi-Speed USB 2.0

Trådløst netkort N/A IEEE 802.11b/g/n N/A

Kablet netkort N/A 10Base-T/100Base-TX

Mobilt N/A
iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, Brother Print Service Plugin for 

Android & Mopria 

iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, Brother Print Service Plugin for 

Android, Mopria & Wi-Fi DirectTM

iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, Brother Print Service Plugin for 

Android & Mopria 

Forbrugsstoffer

Medfølgende toner 2.000 sider¹ 3.000 sider¹ 2.000 sider¹

Tonere
Standard toner: TN-3430 - 3.000 sider¹

Stor toner: TN-3480 - 8.000 sider¹

Tromle DR-3400 - ca. 50.000 sider ved 3 sider pr. job / 30.000 sider ved 1 side pr. job


