
RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER
FOR KONTORET

www.brother.no



VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN
KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET
  
Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informasjon. Den nye serien er full av bedrifts-
funksjoner som konsekvent leverer gode resultater. Serien tilbyr rimelige monoutskrifter i god kvalitet
som dekker alle behovene på kontoret. Dokumenter i høy kvalitet kombinert med Brothers garanterte
pålitelighet gir enestående resultater hver gang.
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UTSKRIFTSLØSNINGEN FOR DITT KONTOR
Den nye serien monolaserskrivere er kompatibel med en rekke mobile løsninger.
Brothers PrintSmart-paraply er et utvalg forretningsløsninger som hjelper deg å kontrollere utskriftene i bedriften. b-guard, vårt 
program for utskriftshåndtering, vil hjelpe deg med å spore og administrere det totale utskriftsnivået for enda større effektivitet. 
Våre utskriftsløsninger fjerner bryet med bestilling og påfylling av forbruksvarer.

Programmet for utskriftshåndtering, PrintSmart, er utviklet spesielt med tanke på behovene hos små og mellomstore bedrifter.
PrintSmart gjør det mulig å leie maskinvaren og deretter betale for forbruksartiklene på en «per klikk-basis», noe som betyr at du 
bare betaler for det du faktisk skriver ut.

Øker sikkerheten og hindre at dokumenter havner i feil hender

Sparer penger ved å redusere papir- og tonersvinn

Tilbyr full synlighet og kontroll over skriverparken

Bidrar til å beskytte miljøet ved å redusere papirforbruket

Balansert distribusjon -I det moderne næringslivet, er utskrift mer enn en enkel TCO-beregning. Balansert distribusjon vurderer 
faktorer som ikke alltid er synlige, og gir et fullstendig bilde av kostnader og tidsbesparende fordeler for en optimalisert virksomhet.

NØKKELFORDELER
• Optimaliserer skriverparken etter dine behov
• Effektiv
• Kostnadskontroll og -reduksjon
• Tidsbesparende

b-guard - I en optimalisert bedrift er administrasjon, rapportering og samhandling av overordnet betydning. b-guard
bidrar til bedre effektivitet ved å styrke sikkerheten, skape større synlighet og bedre kontroll over utskriftskostnadene og
samtidig redusere miljøpåvirkningen.

NØKKELFORDELER

• Øke dokumentsikkerheten
• Redusere utskriftskostnadene med minsket papir- og tonersvinn
• Spore og rappotere skriverbruk basert på bruker/avdelingsnivå
• Redusere miljøpåvirkningen ved utskrifter
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• Opptil 30 sider per minutt
• Automatisk tosidig utskrift
• 250 arks papirmagasin
• 35 arks dokumentmater (ADF)
• 6,8 cm berøringsskjerm
• Kablet og trådløst nettverk
• Hi-Speed USB 2.0
• 64MB minne
• 1200 siders innbokstoner
• Mobil utskrift
• Brother Web Connect
• Brother-apper

• Opptil 30 sider per minutt
• Automatisk tosidig utskrift
• 250 arks papirmagasin
• 6,8 cm berøringsskjerm
• Kablet og trådløst nettverk
• Hi-Speed USB 2.0
• 64MB minne
• 1200 siders innbokstoner
• Mobil utskrift
• Web Connect
• Brother-apper

MFC-L2740DW  

MFC-L2720DW  

DCP-L2560DW 

• Opptil 30 sider per minutt
• Automatisk tosidig utskrift og skanning
• 250 arks papirmagasin
• 35 arks tosidig dokumentmater (ADF)
• 6,8 cm berøringsskjerm
• Kablet og trådløst nettverk
• Hi-Speed USB 2.0
• 64 MB minne
• 1200 siders innbokstoner
• Mobil utskrift
• Brother Web Connect
• Brother-apper

Funksjonelle utskrifter

PROFESJONELL MONOLASER ALT-I-ETT-
SKRIVER MED KABLET OG TRÅDLØST NETTVERK

KOMPAKT MONOLASER ALT-I-ETT-SKRIVER
MED KABLET OG TRÅDLØST NETTVERK

PROFESJONELL KOMPAKT MONOLASER
ALT-I-ETT SKRIVER MED WI-FI.



• Opptil 30 sider per minutt
• Automatisk tosidig utskrift
• 250 arks papirmagasin
• 1-linjes LCD-skjerm
• Kablet og trådløst nettverk
• Hi-Speed USB 2.0
• 32MB minne
• 1200 siders innbokstoner
• Mobil utskrift

• Opptil 30 sider per minutt
• Automatisk tosidig utskrift
• 250 arks papirmagasin
• 1-linjes LCD-skjerm
• Kablet nettverk
• Hi-Speed USB 2.0
• 32MB minne
• 700 siders innbokstoner
• Mobil utskrift

DCP-L2540DN  

HL-L2365DW 

HL-L2360DN 

• Opptil 30 sider per minutt
• Automatisk tosidig utskrift
• 250 arks papirmagasin
• 35 arks dokumentmater (ADF)
• 2-linjers LCD-skjerm
• Kablet nettverk
• Hi-Speed USB 2.0
• 32MB minne
• 1200 siders innbokstoner
• Mobil utskrift

Funksjonelle utskrifter

KOMPAKT NETTVERKSMONOLASER
ALT-I-ETT-SKRIVER

PROFESJONELL KOMPAKT MONOLASER
SKRIVER MED KABLET OG TRÅDLØST NETTVERK

PROFESJONELL KOMPAKT NETTVERKS-
MONOLASERSKRIVER



Monoutskrifter i høy oppløsning sikrer konsekvente, 
skarpe og tydelige detaljer. Denne serien gjør det også 
mulig å redusere utskriftsforbruket med opptil 75 %. 
Du kan enkelt bruke automatisk tosidig og hefteutskrift 
som standard for A5-hefter når du skal skrive ut viktige 
forretningsdokumenter.

Denne serien har spesialdesignede funksjoner for å 
holde driftskostnadene lave. De valgfrie høykapasitets 
tonerkassettene sammen med separat trommel, sikrer 
at du kan holde driftskostnadene på et minimum.

Brothers nye serie monolaserskrivere er kompatibel med 
en rekke løsninger for mobile enheter, slik at du kan 
skrive ut fra mange forskjellige applikasjoner og filtyper. 
Print & Scan-appen vår byr på svært praktiske utskrifter, 
og kan bidra til å øke produktiviteten drastisk.

Med Brothers iPrint&Scan kan du skrive ut og skanne 
rett fra mobile enheter som Apple iPhone, iPad, iPod 
touch, Android™, Kindle Fire™, Windows® Phone 7 og 
Windows® Phone 8, så lenge du er tilkoblet det samme 
nettverket som skriveren.

En annen teknologi vi støtter, er Google Cloud Print, 
som gjør det mulig å koble skriverne 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.

Mer informasjon her:  
www.brother.no/mobil

 
 

Denne serien er bygget for fart, og skriver ut den første 
siden etter bare 8,5 sekunder. Med en utskriftshastighet 
på opptil 30 spm vil den dessuten lett håndtere alle dine 
utskriftsbehov. 

 

Integrert
En rekke kraftige skanningsfunksjoner, inkludert 
skanning til Evernote Business og FTP gjør at 
informasjonen kan deles både lokalt og eksternt 
på et øyeblikk.

Internettilkobling
Med Brothers alt-i-ett-skrivere kan du koble deg til 
Internett direkte fra produktet. Skriv ut fra og skann til 
internettjenester som Dropbox, Google Drive, OneDrive 
og Box helt uten å bruke PC-en.

Mer informasjon her:  
www.brother.no/web

En ny definisjon av høy ytelse: 





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

Varemerker og produktnavn er registrerte varemerker, eller varemerker som tilhører sine respektive selskaper.

1Ytelse i henhold til ISO/IEC 19798.
2Nedlastbart fra http://solutions.brother.com.
3Tilgjengelig med den leverte programvaren.
4Windows-serveren støtter kun nettverksutskrift.

For ytterligere informasjon, gå til www.brother.no

Tekniske spesifikasjoner
HL-L2360DN HL-L2365DW DCP-L2540DN DCP-L2560DW MFC-L2720DW MFC-L2740DW

Funksjoner Utskrift Utskrift, Kopiering og skanning Utskrift, Kopiering, Skanning og Faks

Generelt

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

Skjerm 16 tegn x 1 linje LCD 16 tegn x 2 linjer LCD 6,8 cm Fargeberøringsskjerm.

Utskrift

Utskriftshastighet (A4) Opptil 30 spm (sider per minutt)

Tosidig Utskriftshastighet (A4) Opptil 15ipm (bilder per minutt)

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

Første side ut (fra klar) Mindre enn 8,5 sekunder

Utskriftsspråk PCL6 PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™-språkemulering)

Utskrift fra nettsky N/A Utskrift direkte fra Box, Dropbox, Google Drive™ og OneDrive

Skanning

Oppløsning N/A Opptil 600 x 2400 dpi

Pull Scan-funksjoner3 N/A Skann til e-post, bilde, OCR, fil, Sharepoint®, Evernote og søkbar PDF

Push Scan-funksjoner N/A Skann til FTP Skann til FTP og nettsky Skann til FTP, e-postserver2 og nettsky

Nettskyskann N/A
Skann direkte til Box, Dropbox, Evernote®, Evernote® Business, Facebook, Flickr®,

Google Drive™, OneNote, Picasa™ og OneDrive

Kopiering

Kopieringshastighet (A4) N/A Opptil 30 spm (sider per minutt)

Oppløsning N/A Opptil 600 x 600 dpi

Fax

Faksmodemhastighet N/A 33,6 kbps Super G3

Internettfaks (iFax) N/A Faks dokumenter hvor som helst i verden via Internett2

Papirhåndtering

Papirkapasitet 250 ark standard papirmagasin/Luke for manuell mating (1 ark)

Utmating 100 ark med forsiden ned / 1 ark med forsiden opp (rett papirbane)

ADF N/A 35 ark N/A 35 ark
35 ark - 

Automatisk tosidig

Tilkobling

Lokalt grensesnitt Hi-Speed USB 2.0

Trådløst nettverk N/A IEEE 802.11b/g/n N/A IEEE 802.11b/g/n 

Kablet nettverk 10Base-T/100Base-TX

Mobil
iPrint&Scan-applikasjonen 
AirPrint og Google Cloud 

Print™

iPrint&Scan-applikas-
jonen, AirPrint, Google 
Cloud Print™ og Wi-Fi 

direct™

iPrint&Scan- applikasjo-
nen, AirPrint

og Google Cloud Print™
iPrint&Scan-applikasjonen, AirPrint, Google Cloud Print™ og Wi-Fi direct™

Støttede operativsystemer

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 Linux2 CUPS, LPD/LPRng (x86-/x64-miljø)

Mål og vekt

Med kartong 441(B) x 286(D) x 504(H) mm 8 kg
567(B) x 517 (D) x

435 (H) mm 14,2 kg
567(B) x 517 (D) x

414 (H) mm 12,7 kg
567(B) x 517 (D) x

435 (H) mm 14,6 kg
567(B) x 517 (D) x

435 (H) mm 14,8 kg

Uten kartong 356 (B) x 360 (D) x 183 (H) mm 6,9 kg
409(B) x 398,5 (D) x

316,5 (H) mm 11,2 kg
409(B) x 398,5 (D) x 267

(H) mm 9,9 kg
409(B) x 398,5 (D) x

316,5 (H) mm 11,6 kg
409(B) x 398,5 (D) x

316,5 (H) mm 11,8 kg

Arbeidssyklus

Anbefalt månedlig
utskriftsvolum

250 til 2 000 sider

Rekvisita

Innbokstoner 700 sider1 1200 sider1

Forbrukstoner
Standard kapasitet: TN-2310 - 1200 sider1

Høykapasitet: TN-2320 - 2600 sider1

Trommel DR-2300 - 12 000 A4-sider


