Profesjonelle fargeutskrifter
til det travle kontoret.

Kostnadseffektive fargeutskrifter
Tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, med en brukervennlig berøringsskjerm. Denne nye serien
er utviklet for å gi økt verdi til din bedrift under hele maskinens levetid. Med denne serien kan man
benytte ultra høykapasitets tonere, slik at du kan skrive ut profesjonelle dokumenter med knivskarp
tekst og livlige bilder, selv på det travleste kontoret.
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Enkel og brukervennlig trådløs fargelaserskriver med
mobil tilkobling - for lettvint utskrift på farten.

Forbedre arbeidsflyten med den store brukervennlige
fargeberøringsskjermen og fleksibel papirhåndtering.
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31Spm
2 linjers LCD
High-Speed USB 2.0 og USB-vert
Valgfri 3 x 250 arks papirmagasin
Sort toner - 3000 eller 6500 sider1
CMY tonere - 1800 eller 4000 sider1
Anbefalt månedlig volum opptil 3000 sider

6,8 cm fargeberøringsskjerm
Valgfri 3 x 250 ark papirmagasin, 2 x 500 ark
papirmagasin, eller 4 x 520 ark papirmagasin
Sort toner - 3000, 6500 eller 9000 sider1
CMY tonere - 1800, 4000 eller 6500 sider1
Anbefalt månedlig volum opptil 4000 sider

Maksimer produktiviteten med avansert papirhåndtering og ultra høykapasitets tonere
som leverer høykvalitets utskrifter som bedriften din krever.
NØKKELFUNKSJONER

High-speed USB 2.0 og 2 x USB-vert
Valgfril 3 x 250 ark papirmagasin,
Valgfri 1 x 250 ark papirmagasin
2 x 500 ark papirmagasin
eller 1 x 500 ark papirmagasin
eller 4 x 520 ark papirmagasin
Sort toner - 9000 ark1
CMY tonere - 9000 ark1
Anbefalt månedlig volum opptil 6000 sider
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HL-L8260CDW
Papirutmating - vendt ned 150 ark, vendt opp (rett papirbane) - 1 ark

Nedre papirmagasin - 2 x 500 ark

Nedre papirmagasin - 500 ark

Flerbrukssskuff - 50 ark

Standard skuff - 250 ark

Papirhåndtering

iPrint&Scan, Brother Print Service plugin for Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0
& Mopria

Mobil

NFC-kort for sikker autentisering og mobil utskrift

Trådløs IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

USB

Tilkobling

Opptil 6000 sider månedlig utskriftsvolum

Opptil 4000 sider anbefalt månedlig utskriftsvolum

Opptil 3000 sider anbefalt månedlig utskriftsvolum

Skriverspråk: PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS
Version 1.0

Opptil 2400 x 600dpi oppløsning

Opptil 14 bilder per minutt tosidig mono og farge

Opptil 31 sider per minutt mono og farge

Utskrift

6,8 cm fargeberøringsskjerm

2 linjers LCD-skjerm

Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)

Angitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798
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Skjerm

SPESIFIKASJONER FOR SERIEN

Oversikt spesifikasjoner

