
EDULLISTA JA KORKEALAATUISTA 
TULOSTUSTA YRITYKSILLE 

www.brother.fi



UUSI KOMPAKTI MUSTAVALKOLASERMALLISTO - KORKEALAATUISTA YRITYSTULOSTUSTA 
EDULLISESTI

Me Brotherilla tiedämme, että tiedonvälitys on yrityksille tärkeää. Uusi mallistomme tarjoaa lukuisia 
ammattikäyttöön suunnattuja toimintoja, jotka tuottavat erinomaista tulostuslaatua. Mallistomme sisältää 
yrityksille suunnattuja korkealaatuisia ja edullisia mustavalkolasermonitoimilaitteita, jotka vastaavat 
yrityksesi vaatimuksiin.   Erinomainen tulostuslaatu sekä laitteidemme luotettavuus varmistavat, että 
tulosteesi ovat korkealaatuisia jokaisella tulostuskerralla. 
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• Tulostaa jopa 30 sivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• 250 arkin paperikasetti
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• 6,8 cm leveä kosketusnäyttö
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä
• USB
• 64 Mt muisti
• 1200 sivun aloituskasetti
• Mobiilitulostus
• Web Connect
• Brother appsit

• Tulostaa jopa 30 sivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• 250 arkin paperikasetti
• 6,8 cm kosketusnäyttö
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä
• USB
• 64 Mt muisti
• 1200 sivun aloituskasetti
• Mobiilitulostus
• Web Connect
• Brother appsit

MFC-L2740DW  

MFC-L2720DW  

DCP-L2560DW 

• Tulostaa jopa 30 sivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus ja skannaus
• 250 arkin paperikasetti
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (autom. 2-puolinen)
• 6,8 cm leveä kosketusnäyttö
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä
• USB
• 64 Mt muisti
• 1200 sivun aloituskasetti
• Mobiilitulostus
• Web Connect
• Brother appsit

MONIPUOLISET TULOSTUSMAHDOLLISUUDET

MUSTAVALKOLASERMONITOIMILAITE KIINTEÄLLÄ JA LANGATTOMALLA 
(WI-FI) VERKKOLIITÄNNÄLLÄ AMMATTIKÄYTTÖÖN

KOMPAKTI MUSTAVALKOLASERMONITOIMILAITE KIINTEÄLLÄ JA 
LANGATTOMALLA (WI-FI) VERKKOLIITÄNNÄLLÄ

KOMPAKTI MUSTAVALKOLASERMONITOIMILAITE LANGATTOMALLA 
(WI-FI) VERKKOLIITÄNNÄLLÄ AMMATTIKÄYTTÖÖNI



• Tulostaa jopa 30 sivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• 250 arkin paperikasetti
• 1 rivin LCD-näyttö
• Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä
• USB 2.0
• 32 Mt muisti
• 1200 sivun aloituskasetti
• Mobiilitulostus

• Tulostaa jopa 30 sivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• 250 arkin paperikasetti
• 1 rivin LCD-näyttö
• Kiinteä verkkoliitäntä
• USB 2.0
• 32 Mt muisti
• 700 sivun aloituskasetti
• Mobiilitulostus

DCP-L2540DN  

HL-L2365DW 

HL-L2360DN 

• Tulostaa jopa 30 sivua minuutissa
• Automaattinen 2-puolinen tulostus
• 250 arkin paperikasetti
• 35 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite
• 2 rivin LCD-näyttö
• Kiinteä verkkoliitäntä
• USB
• 32 Mt muisti
• 1200 sivun aloituskasetti
• Mobiilitulostus

MONIPUOLISET TULOSTUSMAHDOLLISUUDET

KOMPAKTI MUSTAVALKOLASERMONITOIMILAITE 
VERKKOLIITÄNNÄLLÄ

KOMPAKTI MUSTAVALKOLASER KIINTEÄLLÄ JA LANGATTOMALLA 
VERKKOLIITÄNNÄLLÄ AMMATTIKÄYTTÖÖN

KOMPAKTI VERKKOMUSTAVALKOLASER 
AMMATTIKÄYTTÖÖN



Korkea tulostustarkkuus takaa tasalaatuiset tulosteet, 
joissa teksti on terävää ja yksityiskohdat selkeitä. 
Mallistomme laitteilla voit alentaa paperinkulutustasi jopa 
75 %. Käytät vain automaattista 2-puolista tulostusta ja 
vihkotulostusta tärkeiden yritysasiakirjojesi tulostukseen 
- yksinkertaista.

Erityistä huomiota suunnittelussa on kiinnitetty 
alhaisiin käyttökustannuksiin. Lisävarusteena saatava 
suurvärikasetti ja erikseen vaihdettavat rumpu ja 
värikasetti takaavat alhaiset tulostuskustannukset.

Brotherin uusi mustavalkolasermallisto tukee useita 
mobiilitulostusratkaisuja (vain verkkomallit). Voit tulostaa 
useista eri sovelluksista ja useita eri tiedostotyyppejä:

Brother iPrint&Scan-sovellus mahdollistaa erittäin 
helpon tulostuksen ja lisää siten tuottavuutta. Brother 
iPrint&Scan -sovelluksella tulostat ja skannaat kätevästi 
suoraan Apple iPhone, iPad, iPod touch, Android™, 
Kindle Fire™, Windows ® Phone 7- ja Windows® 
Phone 8- laitteista. Riittää, että mobiililaitteesi on 
samassa verkossa kuin Brother tulostimesi. 

Toinen tuettu tulostustekniikka on Google Cloud Print, 
joka mahdollistaa tulostimen liittämisen nettiin. Voit siten 
käyttää tulostinta päivittäin käyttämilläsi sovelluksilla ja 
antaa haluamillesi henkilöille mahdollisuuden käyttää 
tulostintasi. 

Google Cloud Print toimii älypuhelimella, tabletilla ja 
muilla verkkoon liitettävillä laitteilla, joilla voidaan tulostaa.

AirPrintillä voit tulostaa sähköposteja, nettisivuja ja 
asiakirjoja. Ohjelmia ei tarvitse ladata, ajureita asentaa tai 
kaapeleita kytkeä. Vain muutama napsautus ja näyttösi 
näkymä on paperitulosteena kädessäsi.  

Lisätietoja:  
http://www.brother.fi/mobile

Nopeaksi suunnitellun mallistomme laitteet tulostavat 
ensimmäisen sivun alle 8,5 sekunnissa ja 30 sivun 
tulostusnopeuden ansiosta saat tulostustyösi valmiiksi 
nopeasti.

Integroitu
Valikoima tehokkaita skannaustoimintoja, kuten 
Evernote Business skannaus sekä skannaus FTP:lle 
mahdollistavat nopean tiedonsiirron sekä paikallisesti 
että etänä. 

Web connect
Brother monitoimilaitteilla pääset suoraan verkkoon, 
joten voit tulostaa suoraan pilvipalveluista kuten 
Dropbox, Google Drive, OneDrive ja Box tai skannata 
näihin palveluihin ilman tietokonetta.

Lisätietoja:  
http://www.brother.fi/webconnect 

Ammattimaista suorituskykyä: 



TULOSTUSRATKAISUJA TOIMISTOOSI
Uusi mustavalkolasermallistomme tukee useita uusia PrintSmart -ratkaisuja.
Brother PrintSmart -termi kattaa sarjan ohjelmallisia toimintoja, joilla saat yrityksesi tulostuksen hallintaasi. B-Guard 
tulostuksenhallintaratkaisu auttaa sinua hallitsemaan ja seuraamaan tulostusympäristöäsi, joten kustannustehokkuus paranee. 
Brother MPS-tulostuksenhallintapalvelu tekee tulostustarvikkeiden tilaamisesta ja varastontäydennyksestä huoletonta. 

PrintSmart -tulostuksenhallintaratkaisut on kehitetty erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tulostusvaatimuksia silmällä pitäen. 
Joustava PrintSmart tarjoaa sinulle laitehankintaan kaksi vaihtoehtoa. Voit hankkia laitteesi leasingilla tai ostaa laitteesi ja tämän 
jälkeen maksaa käyttämistäsi tulostustarvikkeistasi ”tulosteiden perusteella” - tarkoittaen sitä, että maksat vain siitä mitä tulostat.  

Suojaa yksityisyytesi - Lisää turvallisuutta ja estää asiakirjojen joutumisen vääriin käsiin.

Säästää kustannuksia - Auttaa vähentämään paperin ja väriaineen kulutusta.

Hallitse tulostusympäristöä - Tarjoaa täydellisen näkyvyyden ja erinomaiset  mahdollisuudet   
kulunhallintaan.

Säästää ympäristöä - Paperinkulutus vähenee.

Tasapainotettu käyttöönotto - Nykyajan yritysmaailmassa tulostus on muutakin kuin tulostimen elinkaaren aikaisten kustannusten 
laskemista. Tasapainotettu käyttöönotto huomioi myös näkymättömät tekijät ja antaa kokonaiskuvan optimoidun tulostusympäristön 
tarjoamasta ajan ja kustannusten säästöstä.
TÄRKEIMMÄT EDUT
• Tulostusvaatimusten mukaan optimoitu laitekanta.
• Tehokkuus.
• Kustannusten hallinta ja alentaminen.
• Ajansäästö.

b-guard - Paljon tulostavassa organisaatiossa tulostimien hallinta, käytön raportointi ja käyttöprofiilin laatiminen ovat erittäin tärkeitä. 
B-guard antaa yrityksille mahdollisuuden toimia tehokkaammin, sillä se lisää turvallisuutta, tarjoaa täydellisen näkyvyyden, auttaa 
hallinnoimaan tulostuskustannuksia sekä alentamaan tulostuksen aiheuttamaa ympäristövaikutusta.  

TÄRKEIMMÄT EDUT
• Asiakirjaturvallisuus paranee
• Paperin ja väriaineen kulutus alenee ja säästää kustannuksia.
• Tulostimien käyttöä voidaan seurata käyttäjä-/osastokohtaisesti.
• Tulostuksen aiheuttama ympäristövaikutus alenee.





Jälleenmyyjä: BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Honkanummentie 2, 01260 VANTAA
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registerd trademark of Brother Indstries LTD. Brand 
productnames are registered trademarks of their respective companies

1Kasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 19798 mukaan
2Ladattavissa tukisivultamme http://support.brother.com
3Käytettävä mukana toimitettua ohjelmaa
4Windows Server-ympäristössä tuetaan vain tulostusta

Lisätietoja sivultamme www.brother.fi

Technical Specifications
HL-L2360DN HL-L2365DW DCP-L2540DN DCP-L2560DW MFC-L2720DW MFC-L2740DW

Toiminnot Tulostus Tulostus, kopiointi ja skannaus
Tulostus, kopiointi,

skannaus & faksaus

Yleistä

Laserluokitus Luokan 1 laserlaite (IEC 60825-1:2007) 

Näyttö 1-rivin LCD-näyttö (16 merkkiä)
2-rivinen LCD-näyttö (16 

merkkiä) 
6,8 cm värillinen nestekidenäyttö

Tulostus

Tulostusnopeus Jopa 30 s/min (sivua minuutissa)

2-puolinen tulostusnopeus Jopa 15 k/min (kuvaa minuutissa)

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

Ensimmäinen tuloste  
(valmiustilasta)

Alle 8,5 s

Emulointi PCL6 PCL6, BR-Script3 (PostScript3-kielen emulaattori)

Pilvitulostus Ei Palveluista Box, Dropbox, Google DriveTM  ja OneDrive Print 

Skannaus

Tarkkuus Ei Jopa 600 x 2,400dpi

Skannaus laitteella3 Ei
Skannaus sähköpostiin, kuvaksi, tekstintunnistukseen, tiedostoon, SharePointiin, Evernote & hakukelpoinen PDF

Skannaus laitteelta Ei Skannaus FTP:lle
Skannaus FTP:lle ja 

pilveen
Skannaus FTP:lle, sähköpostipalvelimelle2 & ja pilveen

Skannaus pilveen Ei
Skannaa palveluihin  Box, DropBox, Evernote®, Evernote® Business, Facebook, 

Flickr®, Google DriveTM, OneNote, PicasaTM & OneDrive

Kopio

Kopiointinopeus (A4) Ei Jopa 30 s/min (sivua minuutissa)

Tarkkuus Ei Jopa 600 x 600dpi

Fax

Modeemi Ei 33,6 kbit/s Super G3

Internet Fax (iFax) Ei Lähetä faksi internetin kautta2

Paperinkäsittely

Paperinsyöttö Paperikasetti 250 arkkia, käsinsyöttörako 1 arkki

Ulostulotaso Kuvapuoli alaspäin 100 arkkia, kuvapuoli ylöspäin 1 arkki (suora paperirata)

ADS Ei 35 arkkia Ei 35 arkkia 35 arkkia, 2-puolinen

Liitännät

Paikallinen liitäntä Hi-Speed USB 2.0 

Langaton verkkoliitäntä Ei IEEE 802.11b/g/n Ei IEEE 802.11b/g/n 

Kiinteä verkkoliitäntä 10Base-T/100Base-TX

Mobiilituki
iPrint&Scan app, AirPrint 
& Google Cloud PrintTM

iPrint&Scan app, AirPrint, 
Google Cloud PrintTM & 

Wi-Fi DirectTM

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

Käyttöjärjestelmätuki

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 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-ympäristö)

Mitat ja painot

Pakkaus 441 (lev) x 286 (syv) x 504 (kork) mm, 8 kg
567 (lev) x 517 (syv) 435 x 

(kork) mm, 14,2 kg
567 (lev) x 517 (syv) x 

414(kork) mm, 12,7 kg
567 (lev) x 517 (syv) x  

435 (kork) mm, 14,6 kg
567 (lev) x 517 (syv) x  

435 (kork) mm,14,8 kg

Laite 356 (lev) x 360 (syv) x 183 (kork) mm, 6,9 kg
409 (lev) x 399 (syv) 316.5 
x 317 (kork) mm, 11,2 kg

409 (lev) x 399 (syv) x(H) 
267 (kork) mm, 9,9 kg

409 (lev) x 399 (syv) x 317 
(kork) mm, 11,6 kg

409 (lev) x 399 (syv) x 317 
(kork) mm,11,8 kg

Käyttöaste

Suositeltu tulostusmäärä 
kuukaudessa

250 - 2000 sivua

Tulostustarvikkeet

Aloituskasetti 700 sivua1 1 200 sivua1

Värikasetit
Normaalikasetti TN-2310 - 1200 sivua1

Suurvärikasetti TN-2320 - 2600 sivua1

Drum Unit DR-2300 - 12000 A4-sivua


