Todellisille
multitaskaajille
Kuten sinulle

TULOSTAA

KOPIOI

www.brother.fi

SKANNAA

FAKSAA

WIRELESS
LANGATON

Toimistotulostimen valinta on
nyt helpompaa
kuin koskaan
Toimistotyö sujuu kitkattomasti, kun valitset
käyttötarkoituksen mukaisen väritulostimen.
Nopea väritulostinmallistomme vastaa toimistosi
vaatimuksiin. Kustannustehokkaat väritulostimet
ovat täynnä toimintoja ja ominaisuuksia, jotka on
suunniteltu helpottamaan arkeasi.
Koko malliston etuna on suuri 250 arkin
paperikasetti, joka mahdollistaa pitkän ja
keskeytyksettömän tulostuksen. Tämän lisäksi
säästät sekä aikaa, että kustannuksiasi, kun käytät
tulostaessasi 3000 sivun* suurvärikasetteja, joilla
maksimoit tuottavuuden ja minimoit sivukohtaisen
tulostuskustannuksen.
Voit tulostaa asiakirjasi elävin värein
energiatehokkaasti ja hiljaisesti, melutaso
vain 47 dB, eli hiljaisempi kuin päivittäiset
käytäväkeskustelut toimistossasi.

*Värikasetin keskimääräinen kesto on mitattu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

Vaikuttavaa
väritulostusta
TULOSTAA

KOPIOI

SKANNAA

FAKSAA

WIRELESS
LANGATON

Hiljainen ja nopea langaton monitoimilaite kiinteällä verkkoliitännällä ja USB-suoratulostuksella

Tulostaa jopa 24 sivua/min
Automaattinen 2-puolinen tulostus
250 arkin paperikasetti
9,3 cm värillinen kosketusnäyttö
Kiinteä verkkoliitäntä
Langaton verkkoliitäntä
512 Mt muisti
50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
Tulostaa/skannaa USB-muistitikulta/-tikulle
Jopa 1000 sivun* aloitusvärikasetit

MFC-L3750CDW

Hiljainen langaton monitoimilaite
kiinteällä verkkoliitännällä, 50 arkin
syöttölaitteella ja kosketusnäytöllä.

TULOSTAA KOPIOI SKANNAA LANGATON

Tulostaa jopa 18 sivua/min
Automaattinen 2-puolinen tulostus
250 arkin paperikasetti
9,3 cm värillinen kosketusnäyttö
Kiinteä verkkoliitäntä
Langaton verkkoliitäntä
512 Mt muisti
50 arkin automaattinen
dokumentinsyöttölaite
Jopa 1000 sivun* aloitusvärikasetit

DCP-L3550CDW
* Värikasetin keskimääräinen kesto on mitattu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

Hiljainen työpöytätulostin
langattomalla verkkoliitännällä.

Nopea ja hiljainen työpöytätulostin
kosketusnäytöllä ja NFC:llä mobiilitulostukseen.

TULOSTAA LANGATON

TULOSTAA LANGATON

HL-L3210CW

Tulostaa jopa 24 sivua/min

Tulostaa jopa 18 sivua/min

250 arkin paperikasetti

250 arkin paperikasetti

256 Mt muisti

256 Mt muisti

Automaattinen 2-puolinen tulostus

Langaton verkkoliitäntä

Kiinteä verkkoliitäntä

1 rivin LCD-näyttö

Langaton verkkoliitäntä

Jopa 1000 sivun* aloitusvärikasetit

6,8 cm värillinen kosketusnäyttö
NFC (Near-Field Communication)
Jopa 1000 sivun* aloitusvärikasetit

HL-L3210CW

HL-L3270CDW

Sinä voit keskittyä
yritykseesi...
…me huolehdimme yrityksesi tulostuksesta

Et enää jää pulaan tulostimesi kanssa silloin, kun tarvitset sitä eniten.
Brotherin MPS-tulostuksenhallintapalvelu takaa sinulle täydellisen
mielenrauhan.
Lasertulostimesi värikasetit eivät enää lopu kesken. Me tilaamme
ja toimitamme uudet värit sinulle silloin, kun niitä tarvitset. Näin
tulostimiesi seisokkiaika vähenee ja tuottavuus paranee.
Voit myös täysin hallita tulostusta seuraamalla tulostusmääriä sekä
tulostukseen liittyviä kustannuksia.
Ymmärrämme, että yritysmaailmassa jokaisella sekunnilla on
merkitystä. Palveluun liitetty tulostin ilmoittaa meille, kun se
tarvitsee huoltoa, joten voimme reagoida nopeasti ja siten vähentää
seisokkiaikaa.
Aikasi on arvokasta, käytä se viisaasti. Anna tulostimesi huolehtia itse
itsestään - Brother At Your Side.

Voit unohtaa värikasettitilaukset
MPS-ratkaisun ansiosta tulostimiesi värit eivät lopu kesken
tulostuksen. Me huolehdimme värikasettien tilaamisesta ja
toimittamisesta. Voit kierrättää Brother-värikasettisi veloituksetta.
Sinulle jää enemmän aikaa keskittyä muihin työtehtäviisi.

Huolto toimii
At Your Side -mottomme mukaisesti sinun ei tarvitse varautua
pitkiin käyttökatkoihin. Korjaamme mahdolliset viat nopeasti ja
tukipalvelumme ammattilaiset ovat apunasi, kun sitä tarvitset.

Ei huolta kustannuksista
Tulostuskustannusten läpinäkyvyys on avainasemassa, kun kyse
on kustannusten budjetoinnista. Intuitiivisesta nettiportaalistamme
löydät erittelyn kaikista tulostuskustannuksista ja näet mistä kulut
koostuvat. Pysyt siis helposti ajan tasalla koko ajan.

Täynnä yrityksille
suunnattuja toimintoja

Laservärien 4-väripakkaus
(Value Pack)

Täydellinen
paketti Brothertulostimeesi
Valitse Brotherin 4-väripakkaus, niin sinulla on
aina ylimääräinen värikasetti varalla. Hankkimalla
kaikki neljä värikasettia samalla kertaa, säästät
kustannuksiasi.
Brotherin alkuperäisiä laservärikasetteja käyttämällä
varmistat parhaan mahdollisen tulostuslaadun,
sillä värikasettimme on suunniteltu toimimaan
täydellisesti Brother-tulostimessasi.

www.brother.fi/supplies
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Brotherin alkuperäiset
tulostustarvikkeet
Älä tingi laservärikasettien laadusta.

Y

BK

TN243CMYK
Neliväripakkaus, joka sisältää syaanin, magentan, keltaisen ja
mustan värikasetin. Kesto jopa 1000 sivua*.

*Värikasettien keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

Alkuperäiset Brothertulostustarvikkeet
tarjoavat
mielenrauhaa ja
parasta mahdollista
tulostuslaatua

TN243BK
JOPA 1000 SIVUA*

TN243C/M/Y
JOPA 1000 SIVUA*

TN247BK
JOPA 3000 SIVUA*

TN247C/M/Y
JOPA 2300 SIVUA*

DR243CL
JOPA 18000 SIVUA*

*Värikasettien keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

Työskennellään yhdessä
paremman ympäristön
puolesta
Me huolehdimme ympäristövastuustamme ja
kannustamme myös asiakkaitamme toimimaan
samoin. Toivomme, että kierrätät tyhjät Brothervärikasettisi kierrätysohjelmamme kautta, se on
sinulle täysin ilmaista. Takaamme, että mikään
värikasettisi osa ei päädy kaatopaikalle, vaan ne
hyödynnetään tai kierrätetään uudelleen.
Vastineeksi Brother tekee lahjoituksen
sademetsää suojelevalle Cool Earthhyväntekeväisyysjärjestölle. Tukemme avulla
on suojeltu yli 7000 hehtaaria sademetsää
metsäkadolta Perussa ja Papua-Uusi-Guineassa.
Näin metsien monimuotoisuus on säilynyt ja
alkuperäiskylien asukkaiden kodit säilyneet
koskemattomina. Työ ympäristövaikutuksemme
minimoimiseksi jatkuu edelleen.

Lisätiedot: www.brother.fi




6,8 cm värillinen kosketusnäyttö













Jopa 24 väri- tai mustavalkosivua/min




2-puolisena jopa 8 sivun puolta /min (väri- tai mustavalko)
Jopa 2400 dpi (600 x 2400)
PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Suositeltu tulostusmäärä jopa 1500 sivua/kk









Hi-Speed USB 2.0










512 Mt muisti

Jopa 24 väri- tai mustavalkosivua/min
2-puolisena jopa 8 sivun puolta /min (väri- tai mustavalko)
Jopa 2400 dpi (600 x 2400)
PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Suositeltu tulostusmäärä jopa 1500 sivua/kk

Skannaus





Jopa 27 mustavalko- ja 21 värikuvaa/min

Langaton IEEE 802.11b/g/nIEEE 802. 11b/g/n & Wi-Fi Direct™







NFC mobiilitulostukseen





Skannaus sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, tekstintunnistukseen, FTPpalvelimelle, verkkokansioon (vain Windows®), tiedostoon & SharePoint3



Mobiili – iPrint&Scan, Brother print Service Plugin,
AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria





Skannaa suoraan palveluihin Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote4

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

Paperinkäsittely5

















Paperikasetti - 250 arkkia













Paperin paino | Manuaalinen ohisyöttö - 60 - 163 g/m2

Vakiovärikasetti 1000 sivua (BK/C/M/Y)1
Suurvärikasetti 3000 sivua (BK) / (C/M/Y) 2300 sivua1
Rumpuyksikkö - Noin 18 000 sivua (1 sivu/työ)
Hihnayksikkö BU223CL - Noin 50 000 sivua (2 sivua/työ)
Hukkavärisäiliö WT223CL - Noin 50 000 sivua (5 sivua/työ)




Jopa 24 mustavalko/värikopiota minuutissa
Jopa 600 x 600 dpi

Faksi

Paperin paino | Vakiopaperikasetti - 60 - 163 g/m2

Aloitusvärikasetti 1000 sivua (BK/C/M/Y)1

Tarkkuus jopa 600 x 600 dpi dokumentinsyöttölaitteesta

Jopa 18 mustavalko/värikopiota minuutissa



Ohisyöttö - 1 arkki
Ulostuloalusta - Kuvapuoli alaspäin 150 arkkia,
ylöspäin (suora paperin kulkurata) - 1 arkki

Tarkkuus jopa 1200 x 2400 dpi valotustasolta

Kopiointi

Tulostustarvikkeet








9,3 cm värillinen kosketusnäyttö

2-puolisena jopa 6 sivun puolta /min (väri- tai mustavalko)

Liitännät



Yleistä

Jopa 18 väri- tai mustavalkosivua/min



Jopa 18 väri- tai mustavalkosivua/min



Monitoimilaitteet

Tulostus

256 Mt muisti

Tulostus





MFC-L3750CDW

Näyttö
LCD-näyttö (16 merkkiä x 1 rivi)




Tulostimet

DCP-L3550CDW

HL-L3270CDW

HL-L3210CW

Tulostimien tekniset tiedot ja ominaisuudet

33.6 kbit/s Super G3
2-puolinen faksivastaanotto

Liitännät














Hi-Speed USB 2.0
USB-muisti (edessä)
Ethernet ( 10Base-T/100Base-TX )
Langaton IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct
Mobiilitulostus - iPrint&Scan, Brother Print Service
Plugin, Airprint, Google Cloud print, Mopria

Paperinkäsittely5
Paperikasetti - 250 arkkia













Ulostuloalusta - Kuvapuoli alaspäin 150 arkkia,
ylöspäin (suora paperin kulkurata) - 1 arkki





Paperin paino käsisyötössä, paperikasetissa, monitoimialustalla - 60 - 163 g/m2





Paperin paino dokumentinsyöttölaitteessa – 60 - 105 g/m2

Ohisyöttö - 1 arkki
Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) - 50 arkkia

Tulostustarvikkeet







Värikasetin keskimääräinen kesto on mitattu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.
Käytettävä ladattavaa apuohjelmaa
Käytettävä mukana toimitettavaa ohjelmaa
4
Vaatii verkkoyhteyden
5
Mitattu 80 g/m2 paperilla normaalilämpöisessä, ei kosteassa ympäristössä.
1
2
3








Aloitusvärikasetti 1000 sivua BK/C/M/Y1
Vakiovärikasetti 1000 sivua BK/C/M/Y1
Suurvärikasetti 3000 sivua (BK)/ 2300 sivua (C/M/Y)1
Rumpuyksikkö - Noin 18 000 sivua (1 sivu/työ)
Hihnayksikkö BU223CL - Noin 50 000 sivua (2 sivua/työ)
Hukkavärisäiliö WT223CL - Noin 50 000 sivua (5 sivua/työ)

Suunniteltu
tehokkuus
huomioiden

Jälleenmyyjä:

www.brother.fi

Brother Finland
Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Pavintie 2
01260 Vantaa
Puh: 09 875 921

Tekniset tiedot oikein esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd. rekisteröimä tavaramerkki. Tuotemerkit ovat valmistajiensa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.

