Tekniske spesifikasjoner
BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE
INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT

Generelt

HL-L8250CDN

HL-L8350CDW

Laserklassifisering
Skriverhastighet (A4)

Opptil 28 spm (sider per minutt) mono og farger

Opptil 30 spm (sider per minutt) mono og farger

Tosidig utskriftshastighet (A4)

Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informasjon. Den nye profesjonelle fargelaserserien
er forsynt med et utvalg brukervennlige utskriftsløsninger som er utviklet for å gi enestående resultater
om og om igjen. Den tilbyr raske og kostnadseffektive fargeutskrifter for å dekke etterspørselen til
arbeidsgrupper, filialer og mindre bedrifter. Den pålitelige og robuste serien byr på en rekke funksjoner
som kan hjelpe dere å forbedre arbeidsprosessene deres og konsentrere dere om kjernevirksomheten.

HL-L9200CDWT

Laserprodukt i klasse 1 (IEC 60825-1:2007)

Opptil 14 ipm (bilder per minutt) mono og farger

Oppløsning

Opptil 2400 x 600 dpi

Utskrift av første side (fra klarmodus)

Mindre enn 15 sekunder mono og farger
PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM språkemulering)

Utskriftsspråk
Skjerm

16 tegn x 2-linjers LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning

4,5 cm fargeberøringsskjerm (LCD)

N/A

Skriv ut direkte fra innboks, Dropbox,
Google DriveTM og SkyDrive®

Standard papirinnmating

250 ark

250 + 500 ark

Alternativ papirinnmating

500 ark (LT-320CL)

Cloud Print
Papirhåndtering

N/A

Multifunksjonsskuff

50 ark

Papirutmating

INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER
FOR DIN ARBEIDSGRUPPE

150 ark med forsiden vendt ned / 1 ark forsiden opp (rett papirbane)

Tilkobling
Lokalt grensesnitt

Hi-Speed USB 2.0 og USB-vert

Trådløst nettverk

N/A

IEEE 802.11b/g/n

Kablet nettverk

10Base-T/100Base-TX

Mobil

iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM og Wi-Fi DirectTM

iPrint&Scan app, AirPrint og Google Cloud PrintTM

Miljø
TEC-verdi

2 kWh/uke

2,1 kWh/uke

520 W aktiv, 65 W klar, 7,5 W hvile, 0,9 W dvale,
0,04 W avslått

540W aktiv, 65 W klar, 7,5 W hvile, 0,9 W dvale,
0,04 W avslått

540W aktiv, 65 W klar, 8W hvile, 1,1W dvale,
0,04 W avslått

Lydtrykk

53,5 dBA aktiv, 51,1 dBA stille modus,
27,9 dBA klar

53,5 dBA aktiv, 50,6 dBA stille modus,
27,9 dBA klar

55,1 dBA aktiv, 50,8 dBA stille modus,
27,3 dBA klar

Lydeffekt

6,75 BA aktiv, 6,35 BA stille modus,
4,06 BA klar

6,78 BA aktiv, 6,35 BA stille modus,
4,06 BA klar

6,78 BA aktiv, 6,41 BA stille modus,
4,06 BA klar

Strømforbruk

Vekt og dimensjoner
Med kartong

600 (B) x 524 (D) x 513 (H) mm 25,2 kg

810 (B) x 597 (D) x 887 (H) mm 39,5 kg

Uten kartong

410 (B) x 486 (D) x 313 (H) mm 21,9 kg

410 (W) x 495 (D) x 445 (H) mm 28,3 kg

Arbeidssyklus
Anbefalt månedlig utskriftsmengde

500 til 3 000 sider

750 til 4 000 sider

1 000 til 5 000 sider

Rekvisita
Modell

HL-L8250CDN

HL-L8350CDW

HL-L9200CDWT

Toner

Innbokstoner

Standardtoner

Høykapasitetstoner

Sort

2 500 sider*

TN-321BK
2 500 sider*

TN-326BK
4 000 sider*

2 500 sider*

TN-321BK
2 500 sider*

TN-326BK
4 000 sider*

TN-329BK
6 000 sider*

6 000 sider*

TN-900BK
6 000 sider*

Cyan

1 500 sider*

TN-321C
1 500 sider*

TN-326C
3 500 sider*

1 500 sider*

TN-321C
1 500 sider*

TN-326C
3 500 sider*

TN-329C
6 000 sider*

6 000 sider*

TN-900C
6 000 sider*

Magenta

1 500 sider*

TN-321M
1 500 sider*

TN-326M
3 500 sider*

1 500 sider*

TN-321M
1 500 sider*

TN-326M
3 500 sider*

TN-329M
6 000 sider*

6 000 sider*

TN-900M
6 000 sider*

Gul

1 500 sider*

TN-321Y
1 500 sider*

TN-326Y
3 500 sider*

1 500 sider*

TN-321Y
1 500 sider*

TN-326Y
3 500 sider*

TN-329Y
6 000 sider*

6 000 sider*

TN-900Y
6 000 sider*

Trommelenhet

Innbokstoner

Standardtoner

Høykapasitetstoner

Super høykapasitetstoner

Innbokstoner

Super høykapasitetstoner

DR-321CL - 25 000 A4-sider

Belteenhet

BU-320CL - opptil 50 000 sider

Toneravfallsboks

WT-320CL - opptil 50 000 sider

*

Ytelse i henhold til ISO/IEC 19798.
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www.brother.no
Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Tlf: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries LTD.
Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavspersonene.

Gjør virksomheten strømlinjeformet

Profesjonell fargelaserserie

En ny definisjon av høy ytelse:

Den nyutviklede produktserien vår takler hverdagens utfordringer i forretningslivet. Vi har bygget kostnadseffektive,
brukervennlige og raske maskiner for å sikre at bedriften deres skal bli så driftseffektiv som mulig.

HL- L9200CDWT
PROFESJONELL ARBEIDSGRUPPESKRIVER
FOR UTSKRIFT I FARGER OG STORE VOLUM
• Utskriftshastighet på opptil 30 spm mono og farger (A4)
• 4,5 cm fargeberøringsskjerm (LCD)
• Web Connect og Brother Apps
• Automatisk tosidig utskrift
• Eksklusive super høykapasitetstoner
• Flaggskipsmodell – lave driftskostnader
• Opptil 2 400 x 600 dpi
• Hi-Speed USB 2.0
• Kablet og trådløst nettverk
• 800 arks papirkapasitet
• Apple AirPrint og Google Cloud Print

Produktiv
Hastigheter for fargeutskrift
på opptil 30 spm.

Integrert

Effektiv

Spar på ressursene og del
på tvers av et kablet eller
trådløst nettverk.

Reduser påfyllingstiden takket
være høy papirkapasitet.

HL- L8350CDW

Mobil

Konsekvent utskriftskvalitet
og ytelse.

Bruk iPrint&Scan-appen,
Apple AirPrint eller Google
Cloud Print til å skrive
ut direkte fra en iPhone,
iPad, Android-enhet eller
Windows-telefon.

• Utskriftshastighet på opptil 30 spm mono og farger (A4)
• Automatisk tosidig utskrift
• Super høykapasitetstoner (ekstrautstyr)
• 2-linjers LCD-skjerm
• 300 arks papirkapasitet
• Opptil 2 400 x 600 dpi
• Hi-Speed USB 2.0
• Kablet og trådløst nettverk
• Apple AirPrint og Google Cloud Print

HL- L8250CDN
Lav TCO

Lag profesjonelle
forretningsdokumenter med
farger i HD-kvalitet.

Tonerkassetter med superhøy
kapasitet for lavere kostnad per
side.

Robust
Ideell for kunder med stort
utskriftsbehov.

Ikke alle funksjonene som er vist her, er tilgjengelige på alle modeller. Se spesifikasjonsoversikten for flere detaljer.

Denne serien er bygget for fart og skriver ut første side på
under 15 sekunder. Med utskriftshastigheter på opptil 30
spm vil den dessuten lett håndtere store utskriftsvolumer.

Print & Scan-appen vår byr på svært praktiske utskrifter
og kan hjelpe dere å øke produktiviteten.
Med Brothers iPrint&Scan kan dere skrive ut og skanne
rett fra mobile enheter som Apple iOS iPhone, iPad, iPod
touch, Android™, Kindle Fire™, Windows® Phone 7 og
Windows® Phone 8 så lenge dere er tilkoblet det samme
nettverket som skriveren.
En annen teknologi vi støtter, er Google Cloud Print, som
gjør det mulig å koble skriverne deres til Internett. Du kan
gjøre skriverne dine tilgjengelige for deg selv og hvem du
vil, ved hjelp av de applikasjonene du bruker hver dag.
Google Cloud Print fungerer på telefon, nettbrett og alle
andre webtilkoblede enheter du ønsker å skrive ut fra.
Med AirPrint kan du skrive ut e-post, websider og
dokumenter. Du trenger ikke å laste ned programvare,
installere drivere eller sette inn noen kabler. Med noen
enkle trykk kan du raskt gå fra å se noe på skjermen til å
holde en utskrift i hånden.
Cortado er tilgjengelig på alle enheter inklusive
BlackBerry.

Brother Solutions Interface (BSI)
Brothers nye serie høyhastighets fargelaserskrivere kan
kjøre Brothers Solutions Interface. Gjør det mulig for
tredjeparter å utvikle tilpassede utskriftsstyringsløsninger
for Brother-enheter. Programvaren benytter
webtjenesteteknologi til å lagre og kjøre alle løsningene
fra en server istedenfor lokalt.

HØYHASTIGHETS FARGELASERSKRIVER

Høy kvalitet

Denne serien har spesialdesignede funksjoner for å holde
driftskostnadene lave. Tonerspare-modus og dvalemodus
reduserer strømforbruket og strømkostnadene. I tillegg
til disse funksjonene vil de eksklusive tonerkassettene
med høy og superhøy ytelse og den separate trommelen
redusere de samlede driftskostnadene enda mer.

Brothers nye serie høyhastighets fargelaserskrivere er
kompatibel med en rekke løsninger for mobile enheter,
slik at du kan skrive ut fra mange forskjellige applikasjoner
og filtyper:

PROFESJONELL HØYHASTIGHETS
FARGELASERSKRIVER

Pålitelig

Utskriftsoppløsning av høy kvalitet sikrer konsekvente
utskrifter med skarpe og tydelige detaljer. Denne serien
gjør det også mulig å redusere utskriftsforbruket med
opptil 75 %. Bruk tosidig utskrift og hefteutskrift for å
opprette ultimate forretningsdokumenter.

• Utskriftshastighet på opptil 28 spm mono og farger (A4)
• Automatisk tosidig utskrift
• Høykapasitetstoner (ekstrautstyr)
• 2-linjers LCD-skjerm
• 300 arks papirkapasitet
• Opptil 2 400 x 600 dpi
• Hi-Speed USB 2.0
• Kablet nettverk
• Apple AirPrint og Google Cloud Print

Utviklere kan tilpasse brukergrensesnittet med egne
meldinger og menyer, kontrollere funksjoner som
skanning og faksing og kontrollere tilgangen til slike
funksjoner for visse brukere.
Brother Solutions Interface muliggjør bruk av en ny
utskriftsstyringsløsning, b-guard. Den gjør det mulig
å spore, kontrollere og redusere utskriftskostnadene.
(Bare tilgjengelig via Brother.) To funksjoner som bare er
tilgjengelige via b-guard, er "pull printing" og "Mail2Print".
Pull printing-funksjonen sender en utskriftsjobb til
maskinparken, men den blir bare skrevet ut når brukeren
ber om det direkte fra en av maskinene. Mail2Print gjør
det mulig for brukerne å sende jobber fra en hvilken som
helst enhet via e-post. Man kan ilegge begrensninger for
bestemte dokumenttyper og gjester og støtte bruken
av smarttelefoner og nettbrett på en enkel måte, uten at
man trenger å tenke på driverne.

