HL-2240D

Kompakt sort/hvit laserskriver
av høykvalitet med automatisk
tosidig utskrift
Denne raske kompakte sort/hvit laserskriver
leveres med mange kostnadsbesparende
funksjoner. Du får mye igjen for pengene ved
ditt daglige utskriftsbehov (inntil 2.000 sider pr.
måned).

-R
 ask utskrift med inntil 24 sider pr. minutt.
-S
 par papir med automatisk tosidig utskrift.
-U
 tmerket dokumentkvalitet takket være høy
utskriftsoppløsning.
-H
 øyytelsestoner tilgjengelig for å spare penger.
- L ite vedlikehold: stort papirmagasin og manuell
arkmater for enkelt å skrive ut konvolutter.

HL-2240D Kompakt sort/hvit laserskriver av høy kvalitet med automatisk tosidig utskrift
Få jobben gjort
Du vil sette pris på muligheten til å skrive ut inntil 24 sider pr.
minutt. Skarp, klar tekst og nøyaktig gjengivelse av fine detaljer
er en selvfølge med HL-2240D’s høye utskriftsoppløsning for
enestående resultat.

Brukervennlig
HL-2240D leveres med et generøst 250-ark stort papirmagasin,
slik at du bruker mindre tid på etterfyllingav papir. Bruk den
manuelle arkmateren for problemfri utskrift av konvolutter,
spesialpapir og etiketter.

Hold kostnadene nede
Bruk mindre papir ved å skrive ut på begge sider.
Med HL-2240D har du valget mellom standard og
høyytelsestoner etter hvor mye du skriver ut. Alle Brothers
rekvisita, inkludert trommel kan erstattes separat. Du sparer
penger, ettersom du kun betaler for det du bruker.

Miljøvennlig
HL-2240D’s ENERGY STAR sertifiserte energieffektivitet betyr
lavere strømforbruk for deg. Videre kan du returnere tomme
tonerkassetter til Brother for gjenvinning uten kostnader.
HL-2240D er også merket med Tysklands prestisjetunge Blue
Angel takket være den svært lave innvirkningen på miljøet.

HL-2240D Tekniske spesifikasjoner
Generelt
Teknologi
Utskriftshastighet A4
Utskriftshastighet A4 (tosidig)
Oppvarmingstid
Første utskrift
Oppløsning
Prosessor
Minne
Tilkobling
Emulering

Støtter operativsystemer
Sort/hvit laserskriver
Inntil 24 sider pr. minutt
Inntil 5 sider pr. minutt
Mindre enn 7 sekunder (fra hvilemodus)
Mindre enn 8,5 sekunder (fra klarmodus)
HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
200MHz (ARM9)
8MB
Hi-Speed USB 2.0
GDI (innebygget)

Papirbehandling
Papirmagasin
Papirmottak

250 ark standard papirmagasin
1 ark manuell arkmater
100 ark (tekst ned)
1 ark (tekst opp) rett papirbane

Papirspesifikasjoner
Papirtyper

Papirvekts
Papirstørrelse

Standard papirmagasin - vanlig papir, tynt papir, resirkulert papir
Manuell arkmater - vanlig papir, tynt papir, tykt papir,
resirkulert papir, etiketter og konvolutter
Standard papirmagasin - 60 - 105 g/m2 (16 - 28lb)
Manuell arkmater - 60 - 163 g/m2 (16 - 43lb)
Standard papirmagasin - A4, letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge),
B6(ISO), A6, executive
Manuell arkmater - bredde 76,2 til 216mm, lengde 116 til 406,4mm

Rekvisita
Innboks toner
Standardtoner [TN-2210]
Høyytelsestoner [TN-2220]
Trommel [DR-2200]

700 sider*
1.200 sider*
2.600 sider*
Inntil 12.000 sider

Windows®

Apple Mac
Linux

Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista®
(32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition,
Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions),
Windows® 2000 Professional
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment)

Skriverdriverfunksjoner
N-opp utskrift†
Plakatutskrift††

Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side
Forstørr 1 A4 side til en plakat ved å bruke 4, 9, 16 eller 25 A4 sider

Topp og bunntekst utskrift††
Vannmerkeutskrift††

Skriv ut tid og dato og/eller bruker-ID på dokumentene
Legg til forhåndsdefinert tekst eller brukerdefinerte meldinger på dine
dokumenter, som et vannmerke
Skriv automatisk ut på begge sider av papiret
Skriv ut profesjonelle dokumenter i A5 hefteformat ved hjelp av 		
automatisk dupleks. Enkelt å lese.

Automatisk tosidig utskrift
Hefteutskrift
Mål og vekt
Med emballasje
Uten emballasje

475(b) x 454(d) x 331(h) mm 8,3kg
368(b) x 360(d) x 183(h) mm 7,0kg

Annet
Strømforbruk

TEC verdi
Støynivå

Økologi
Anbefalt måndedlig
utskriftsvolum
Laserspesifikasjon

495W ved utskrift
65W klar
0.9W pause
1.137 kWh / uke
Lydnivå - mindre enn 53dBA ved utskrift,
mindre enn 31dBA i klarmodus
Lydstyrke - mindre enn 6,7B ved utskrift,
mindre enn 4,6B i klarmodus
Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk
Tonersparer - reduserer tonerbruk
250 til 2.000 sider
Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2008)

* Tonerkapasitet i henhold til ISO/IEC 19752
†

Kun Windows®

††

Kun Windows® & Apple Macintosh

Forhandler:

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo
Telefon:+ 47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
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