Förvänta
dig mer
Tyst, snabb och pålitlig Exeptionella monolaserutskrifter

WIRELESS

www.brother.se

Brother förstår att varje minut räknas,
hemma och på arbetsplatsen.
Att kunna lita på skrivaren är lika viktigt
som att den är snabb och enkel att
använda.
Med det i åtanke har vi satsat på det som är viktigt för
dig; enkla, okomplicerade, execptionella utskrifter i svartvitt.
Serien består av 10 stycken monolaserskrivare, komplett med
hög prestanda och effektivitet i en kompakt och tyst enhet.
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Tyst betyder
inte längre
långsamt.

Tyst utan att kompromissa
Skrivarna arbetar med lägsta decibel i sin klass (under 50db).
Alla modeller är utformade för att få plats på ditt skrivbord.
Du skriver enkelt ut utan att behöva kompromissa med
hastighet eller kvalitet.

8
Hållbar design
Skrivarna är tillverkade av robusta och slitstarka material
med enastående service som standard. För dig som driver
verksamhet är det här maskiner att lita på.

Utformad för
hemmet och
arbetplatsen.
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Prestanda för framtidens företag.
Maskinerna har utskriftshastigheter på upp till 34 sidor per
minut, och med första utskrift endast 8,5 sekunder från
startläge behöver du inte vänta länge på dina dokument.
Hela serien har en mängd tidsbesparande funktioner.
250 arks pappersfack och automatisk dubbelsidig utskrift som
standard sätter sen här serien i en klass för sig.
Hela serien är Energy Star certifierad vilket betyder att
maskinerna uppfyller alla kriterier för energianvänding och
är kostnadseffektiva.

Tyst, kompakt
allt-i-ett-skrivare med
automatisk dubbelsidig
utskrift, kopiering och
skanning.

WIRELESS

Utskriftshastighet upp till
34 sidor/minut
Automatisk dubbelsidig utskrift,
kopiering och skanning
6,8 cm LCD-färgpekskärm
Trådbunden nätverksanslutning
Trådlös nätverksanslutning
Mobil utskrift
50 ark automatisk dokumentmatare
(ADF)
Medföljande toner för upp till 1 200 sid*
Tryck och skriv ut från din mobila enhet
med Near-Field Communication (NFC)
256 MB minneskapacitet

MFC-L2750DW
*Den uppskattade tonermängden anges i enlighet med ISO/IEC19752.

Tyst allt-i-ett-skrivare med
trådlös nätverksanslutning.

Snabb, tyst kompakt allt-i-ett-skrivare med 6,8 cm
pekskärm.
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Utskriftshastighet med upp till 30 sidor/minut

Utskriftshastighet med upp till 34 sidor/minut

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Trådbunden nätverksanslutning

6,8 cm LCD-färgpekskärm

Trådlös nätverksanslutning

Trådbunden nätverksanslutning

Mobil utskrift

Trådlös nätverksanslutning

50 ark automatisk dokumentmatare (ADF)

Mobil utskrift

Medföljande toner för upp till 700 sid *

50 ark automatisk dokumentmatare (ADF)

64 MB minneskapacitet

Medföljande toner för upp till 1 200 sid *
128 MB minneskapacitet

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

* Den uppskattade tonermängden anges i enlighet med ISO/IEC19752.

Tyst, kompakt
multifunktionsskrivare.

Tyst, kompakt
multifunktionsskrivare med
trådlös nätverksanslutning.
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Snabb, tyst, kompakt
multifunktionsskrivare med
50 arks automatisk
dokumentmatare.
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Utskriftshastighet 34 sidor/minut

Utskriftshastighet 30 sidor/minut

Utskriftshastighet 34 sidor/min

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

64 MB minneskapacitet

Trådlös nätverksanslutning

Medföljande toner för upp till 700 sid *

Mobil utskrift

Trådbunden
nätverksanslutning

Medföljande toner för upp till 700 sid *

Mobil utskrift

64 MB minneskapacitet

50 arks automatisk dokumentmatare
(ADF)
Medföljande toner för upp till 1 200 sid *
128 MB minneskapacitet

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

Designad för
att installeras
och vara redo
att användas på
några minuter.

Snabb, tyst och kompakt
skrivare med medföljande
toner med hög kapacitet.
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Utskriftshastighet 34 sidor/min
Automatisk dubbelsidig utskrift
Trådbunden
nätverksanslutning
Trådlös
nätverksanslutning
Mobil utskrift
Medföljande toner för upp till 1 200 sid*
64 MB minneskapacitet

HL-L2375DW
* Den uppskattade tonermängden anges i enlighet med ISO/IEC19752.

Tyst kompakt skrivare.

Tyst, kompakt skrivare med trådlös
nätverksanslutning.

WIRELESS

WIRELESS

Snabb, tyst kompakt skrivare med
trådbunden nätverksanslutning.
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Utskriftshastighet 30 sidor/min

Utskriftshastighet 30 sidor/min

Utskriftshastighet 34 sidor/min

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Medföljande toner för upp till 700 sid *

Trådlös nätverksanslutning

Trådbunden nätverksanslutning

32 MB minneskapacitet

Mobil utskrift

Mobil utskrift

Medföljande toner för upp till 700 sid *

Medföljande toner för upp till 700 sid *

64 MB minneskapacitet

64 MB minneskapacitet

HL-L2310D

HL-L2350DW

HL-L2370DN

Enkel,
okomplicerad
utskrift.

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW

Översikt och specifikationer Flatbädd

Allmänt













Laserklass 1 (IEC 60825-1:2007)









LCD-display 2 rader 16 tecken





6,8 cm färgpekskärm

Utskrift
































Upp till 30 sidor/min svartvit





Upp till 34 sidor/min svartvit
Upp till 15 sidor/min dubbelsidig svartvit





Upp till 16 sidor/min dubbelsidig svartvit





Upp till 1 200 x 1 200 dpi upplösning





Skrivarspråk: PCL6, BR-Script, PDF Version 1.71





Rekommenderad utskriftsvolym per månad upp till 2 000 sidor

Skanning













Upp till 1 200 x 1 200 dpi upplösning från flatbädd









Upp till 600 x 600 dpi upplösning från dokumentmatare













Skanna till e-post, bild, OCR & fil 3













Skanna till SharePoint® från PC (endast CC4)4



Skanna till nätverk





Skanna till FTP





Skanna direkt till Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive



& OneNote2

Kopiering
















Upp till 30 kopior/min svartvit





Upp till 34 kopior/min svartvit





Upp till 600 x 600 dpi

Fax






33,6kbps Super G3

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW













Fax
Anslutning
USB









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







Trådlös anslutning IEEE 802.11b/g/n



NFC för mobil utskrift



Wi-Fi DirectTM









Mobil











iPrint&Scan











Brother print service plugin för Android











AirPrint











Google Cloud Print 2.0











Mopria

Papershantering













Sandardfack för 250 ark













Kombifack - 1 ark









Dokumentmatare - 50 ark













Utmatningsfack - Text vänd ned 120 ark, Text vänd upp (rak pappersbana) - 1 ark













Mediavikt standardmagasin - 60 till 163g/m2













Mediavikt manuell matning - 60 till 230g/m2









Mediavikt dokumentmatare- 64 till 105 g/m2

Kan laddas ned från http://solutions.brother.com för vissa modeller.
Måste anslutas till internet.
3
Kräver Brother mjukvara
4
Endast Windows
1
2

.

HL-L2310D

HL-L2350DW

HL-L2370DN

HL-L2375DW

Översikt och specifikationer skrivare

Display









Laserklass 1 (IEC 60825-1:2007)



LED







LCD-display 1 rad 16 tecken

Utskrift





Upp till 30 sidor/min svartvit
















Upp till 34 sidor/min svartvit
Upp till 15 sidor/min dubbelsidig svartvit





Upp till 16 sidor/min dubbelsidig svartvit





Upp till 1 200 x 1 200 dpi upplösning





Skrivarspråk: PCL61





Rekommenderad utskriftsvolym per månad upp till 2 000 sidor

Anslutning









USB





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





Trådlös anslutning IEEE 802.11b/g/n





Wi-Fi DirectTM

Mobil







iPrint&Scan







Brother print service plugin för Android







AirPrint







Google Cloud Print 2.0







Mopria

Pappershantering









Standardfack för 250 ark









Manuell inmatning 1 ark









Utmatningsfack - Text vänd ned 120 ark, Text vänd upp (rak pappersbana) - 1 ark









Mediavikt standardmagasin - 60 till 163g/m2









Mediavikt manuell matning- 60 till 230g/m2
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Kan laddas ned från http://solutions.brother.com för vissa modeller.

Brother
originaltillbehör
garanterar högsta
kvalitet.

Stort urval av Brother
originalförbrukning.

TN-2410
Upp till 1 200 sidor*

TN-2420
Upp till 3 000 sidor*

DR-2400
Upp till 12 000 sidor*

* Den uppskattade tonermängden anges i enlighet med ISO/IEC19752.

Brother originaltillbehör
Toner kompromissar inte.
Brother originaltillbehör tillverkas med dig i åtanke.
För att du ska få mer värde för pengarna, garanterat bästa kapacitet,
men också för att skydda din skrivare mot mot eventuell skada som
kan orsakas av icke originalprodukter.
.

Arbetar tillsammans
för en bättre miljö.
Vi tar vårt miljöansvar på största allvar
och uppmuntrar alla våra kunder att göra
detsamma genom att skicka oss dina använda
Brother bläckpatroner och tonerkassetter för
återanvändning. Utan kostnad. Vi försäkrar dig om
att ingenting slängs och tomma kassetter som inte
kan återanvändas återvinns.
Brother stötter välgörengetsorganisationen Cool
Earth som bland annat bevarar regsnkogen. Med
stöd från Brother har Cool Earth räddat över 7 000
hektar regnskog från förstörelse i Peru och Papua
Nya Guinea. Det i sin tur skyddar en stor mängd
biologiskt mångfald så att byar och hem kan hållas
oförändrade. Låt oss tillsammans fortsätta att
minska påverkan på vår miljö.
Besök: www.brother.se för ytterligare
information.

Kontakt:

www.brother.se

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B
421 31 Västra Frölunda
Tel: +46 (0)31-734 12 00
Fax: +46 (0)31-734 12 50
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.
Produktnamn är inregistrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

