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BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER
KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG
  
Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaserserien är packad med funktioner 
för att leverera utmärkta resultat. Serien erbjuder prisvärda kvalitetsutskrifter för att passa kontorets 
behov. Högkvalitetsutskrifter tillsammans med driftsäkerhet ger enastående resultat. 

EN PÅLITLIG SKRIVARLÖSNING
 



KOMPAKT NÄTVERKSANSLUTEN 
MULTIFUNKTIONSSKRIVARE MED WI-FI

MFC-L2700DW  

• Upp till 26 sid/min utskriftshastighet
• Dubbelsidig utskrift
• 250 arks pappersmagasin
• 35 arks dokumentmatare
• 2 linjer LCD
• Trådbunden & trådlös nätverksanslutning
• USB
• 32 MB minne
• Starttoner för 700 sidor
• Mobila lösningar
 

Kvalitetsutskrifter för ditt företag

KOMPAKT MULTIFUNKTIONSSKRIVARE

• Upp till 26 sid/min utskriftshastighet
• Dubbelsidig utskrift
• 250 arks pappersmagasin
• 2 linjer LCD
• USB
• 32 MB minne
• Starttoner för 700 sidor

DCP-L2500D  

KOMPAKT MULTIFUNKTIONSSKRIVARE 
MED WI-FI

• Upp till 26 sid/min utskriftshastighet
• Dubbelsidig utskrift
• 250 arks pappersmagasin
• 2 linjer LCD
• Trådlös nätverksanslutning
• USB
• 32 MB minne
• Starttoner för 700 sidor
• Mobila lösningar

DCP-L2520DW 



• Upp till 26 sid/min utskriftshastighet
• Dubbelsidig utskrift
• 250 arks pappersmagasin
• USB
• 8 MB minne
• Starttoner för 700 sidor

HL-L2340DW   

HL-L2300D  

• Upp till 26 sid/min utskriftshastighet
• Dubbelsidig utskrift
• 250 arks pappersmagasin
• 1 linje LCD
• Trådlös nätverksanslutning
• USB
• 32 MB minne
• Starttoner för 700 sidor
• Mobila lösningar
 

Kvalitetsutskrifter för ditt företag

KOMPAKT LASERSKRIVARE MED WI-FI

KOMPAKT LASERSKRIVARE
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Den höga upplösningen säkerställer utskrifter i hög 
kvalitet med knivskarp återgivning in i minsta detalj. Med 
den här serien kan du även sänka pappersförbrukningen 
med upp till 75 % genom att skriva ut dina viktiga 
affärsdokument med automatisk dubbelsidig utskrift och 
funktionen för utskrift av häften.

Den här serien har specialutvecklade funktioner som 
håller dina driftskostnader låga. Högkapacitetstoner 
samt separat trumenhet håller driftskostnaderna låga.

Brothers nya monolaserserie är kompatibel med en rad 
olika mobila lösningar (nätverksanslutna modeller). Skriv 
ut trådlöst direkt från din mobila enhet.

Vår app Brother iPrint&Scan erbjuder bekväma utskrifter 
och förbättrar produktiviteten. 

Skriv ut och skanna direkt från din iPhone, iPad, iPod 
touch, Android ™, Kindle Fire ™, Windows ® Phone 7 
och Windows ® Phone 8 genom att vara ansluten till 
samma nätverk som din skrivare.

En annan tillgänglig lösning är Google Cloud Print som 
ger dig möjlighet att ansluta din skrivare till internet. Du 
kan välja att ge dig själv eller någon annan tillgång till din 
skrivare via de applikationer du använder varje dag. 

Google Cloud Print fungerar på smartphone, surfplatta 
eller annan webbansluten enhet som du vill skriva ut 
från.

AirPrint låter dig skriva ut e-post, webbsidor och 
dokument. Du behöver inte ladda ner någon mjukvara, 
inga drivrutiner att installera och inga kablar att ansluta. 
Med bara några tryck kan du gå från att se något på 
skärmen till att hålla i en utskrift.

Läs mer på 
http://www.brother.se/mobil
 

Med första sidan inom 8,5 sekunder och en 
utskriftshastighet på 26 sidor/minut kommer denna serie 
laserskrivare enkelt hantera dina utskriftsbehov. 

En ny definition av hög prestanda: 



Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke

som ägs av Brother Industries Ltd.

Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

1Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
2Kan laddas ned från http://solutions.brother.com
3Alla funktioner tillgängliga med den medföljande programvaran
4Endast Windows

För mer information se www.brother.se

Tekniska specifikationer
HL-L2300D HL-L2340DW DCP-L2500D DCP-L2520DW MFC-L2700DW

Funktioner Skrivare Skrivare, kopiator & skanner Skrivare, kopiator, skanner & Fax

Allmänt

Laserkategori Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007) 

Display N/A 16 tecken x 1 linje LCD 16 tecken x 2 linjer LCD

Utskrift

Utskriftshastighet (A4) Upp till 26 sidor/minut

Dubbelsidig utskriftshastighet (A4) Upp till 13 sidor/minut

Upplösning 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi)

Första sidan  
(från väntläge)

Mindre än 8.5 sekunder 

Skrivarspråk GDI

Skanning

Upplösning N/A Upp till 600 x 2 400 dpi

Funktioner för Pull skanning 3 N/A Skanna till e-post, bild, OCR, Fil, SharePoint®, Evernote & Sökbar PDF

Kopiering

Kopieringshastighet (A4) N/A Upp till 26 sidor/minut

Upplösning N/A Upp till 600 x 600 dpi

Fax

Överföringshastighet N/A 33.6kbps Super G3

Pappershantering

Standardmagasin 250 ark / manuell matning för 1 ark

Pappersutmatning 100 ark med framsidan nedåt / 1 ark med framsidan uppåt (med rak pappersmatning)

Dokumentmatare N/A 35 ark

Anslutning

Lokalt gränssnitt Hi-Speed USB 2.0 

Trådlös nätverksanslutning N/A IEEE 802.11b/g/n N/A IEEE 802.11b/g/n

Trådbunden nätverksanslutning N/A 10Base-T/100Base-TX

Mobil N/A
iPrint&Scan app, AirPrint, 

Google Cloud PrintTM & Wi-Fi 
DirectTM

N/A iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM & Wi-Fi DirectTM

Operativsystem som stöds

Windows® Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008, Windows® Server 20034

Macintosh2 OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

Linux2 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 miljö)

Mått och vikt

Med kartong 441 (B) x 286 (D) x 504 (H) mm 8 Kg 567 (B) x 517 (D) x 414 (H) mm 12.5 Kg
567 (B) x 517 (D) x 435 (H) mm 

14.4 Kg

Utan kartong 356 (B) x 360 (D) x 183 (H) mm 6.9 Kg 409 (B) x 398.5 (D) x 267 (H) mm 9.7 Kg
409 (B) x 398.5 (D) x 316.5 (H) mm 

11.4 Kg

Arbetsbelastning

Rekommenderad utskriftsvolym 
per månad

250 till 2 000 sidor

Förbrukningsartiklar

Medföljande toner 700 sidor1

Toner
Standardtoner: TN-2310 - 1 200 sidor1

Högkapacitetstoner: TN-2320 - 2 600 sidor1

Trumenhet DR-2300 - 12 000 A4 sidor


