HL-3140CW

GLANSEN AV FARGER
I ETT KOMPAKT DESIGN

HL-3140CW er en høyhastighet
fargeskriver med høy kvalitet som tilbyr
trådløs tilkobling tilpasset dine behov
på kontoret.

www.brother.no

HL-3140CW tekniske spesifikasjoner
Som en integrert modell i Brothers nye LED fargespekter, er HL-3140CW vår minste farge LED skriver. Fullpakket med ny teknologi
tilbyr HL-3140CW et bredt spekter av funksjoner, designet med deg og din bedrift i tankene, kombinert i en slank, kompakt maskin
perfekt for kontorlokaler.
HL-3140CW omfatter en rekke nye mobile funksjoner. Skriv ut direkte fra din mobile enhet med Apple AirPrint eller Google Cloud Print™.
Utskriftshastighet på opptil 18 sider per minutt (farger og sort/hvit) betyr at du ikke behøver å vente på dokumentene dine.
Reduserer utskriftskostnadene: HL-3140CW tilbyr høykapasitet fargetonerkassetter, med opptil 2200 sider som gir en lavere kostnad per
side mens den høye utskriftskvaliteten beholdes. Alle Brother farge LED skrivere har separat toner og trommel noe som reduserer avfall
og sparer penger.
HL-3140CW er sertifisert med ENERGY STAR og den tyske Blue Angel miljøstandard, noe som sikrer lavt energiforbruk, lavt støynivå og
et resirkuleringsvennlig design.

Generelt
Teknologi
Prosessor
Minne
Lokal tilkobling
Trådløst nettverk
LCD display
Mobil tilkobling
Enkelt trådløst oppsett

Windows skriverdriver funksjoner
Elektrofotografisk LED skriver
333 MHz
64 MB
Hi-Speed USB 2.0
IEEE 802.11b/g/n
16 tegn x 1 linje
AirPrint, Google Cloud Print™ & Wi-Fi Direct™
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

N-opp utskrift
Plakatutskrift
Vannmerkeutskrift
ID utskrift
Hefteutskrift
Ignorer blanke sider
Skriv ut tekst i sort

Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side
(støttes også av Mac)
Forstørr 1 A4 side til plakat ved å bruke 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Legg til tekst eller brukerdefinerte meldinger som et vannmerke
Legg identifikasjon til trykte dokumenter
Skriv ut dokumenter i A5 hefteformat
Hopper over blanke sider i dokumentet
Konverterer all tekst tli sort ved utskrift

Rekvisita
Fargeskriver
Utskriftshastighet (A4)
Oppløsning
Utskriftsspråk
FPOT (første utskrift)
Oppvarmingstid

Innbokstoner
Standard toner
Inntil 18 sider pr. minutt (farger og sort/hvit)
2.400 dpi (2.400 x 600 dpi2), 600 x 600 dpi
GDI (vertsbasert)
Mindre enn 16 sekunder farge og sort/hvit fra klar modus
Mindre enn 24 sekunder fra hviemodus

Høykapasitet toner
Trommel
Belte
Avfallstonerboks

1,000 sider1
TN-241BK - 2.500 sider1
TN-241C/M/Y - 1.400 sider1
TN-245C/M/Y - 2.200 sider1
DR-241CL - 15.000 A4 sider
BU-220CL – Inntil 50.000 sider
WT-220CL – Inntil 50.000 sider

Mål og vekt
Med emballasje
Uten emballasje

Papirbehandling og -spesifikasjoner
Papirmagasin
Papirmottak
Papirtyper
Papirstørrelser
Konvolutter og etiketter

250 ark standard papirmagasin
1 ark manuell arkmater
100 ark (tekst ned)
1 ark (tekst opp) rett papirbane
Standard magasin - vanlig og resirkulert papir (mellom 60 - 105 g/m2)
Manuell mating - vanlig og resirkulert papir (mellom 60 - 163 g/m2)
Standard magasin - A4, letter, B5 (JIS), A5, A5 (breddeformat), A6, folio
Manuell mating - bredde: 76,2 mm til 216 mm x lengde: 116 mm til 355,6 mm
Ja, fra flerbruksmagasin (nøyaktilghet og pålitelighet avhenger av papirkvaliteten)

Macintosh
Linux

Miljø
Typisk elektrisk forbruk
Strømforbruk
Lydtrykk
Lydstyrke
Økologi
Toner sparer

0,9 kWh / uke
335 W i bruk, 60 W klar, 5,5 W hvile, 0,57 W dyp hvile, 0,05 W avslått
53 dBA i bruk, 33 dBA klar
6,31 B i bruk, 4,15 B klar
Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk
Reduserer toner forbruk

Driftssyklus

Støtter operativsystemer
Windows®

597 (B) x 521 (D) x 364(H) mm 21 kg
410 (B) X 465 (D) X 240 (H) mm 17,4 kg

8®

7®

Windows (32 & 64 bit editions), Windows (32 & 64 bit editions),
Windows Vista® (32 & 64 bit editions),
Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition,
Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions),
Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Anbefalt månedlig antall
utskrifter

300 til 1.500 sider

Maksimum månedlig antall
utskrifter

Inntil 50.000 sider3

1
Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC19798
2
Vertikalt og horisontalt
3

Maksimum antall sider per måned og kan brukes til å sammenligne Brother-produkter.
For å få maksimalt utbytte av skriveren, er det best å velge en skriver med en driftssyklus som overgår dine krav.
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Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries LTD.
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