
UPPLEV
L5000-SERIEN

www.brother.se

L5000-serien har utvecklats för 
arbetsgrupper som behöver snabba
och flexibla utskrifter och är en pålitlig 
partner i alla krävande kontorsmiljöer.



PRESTANDA OCH SÄKERHET

UTVECKLAD FÖR KRÄVANDE 
KONTORSMILJÖER.
Brothers nya serie professionella skrivare erbjuder maximala prestanda med marknadsledande säkerhet och en 
flexibilitet som gör dem enkla att integrera i din verksamhet.

Maximerad prestanda
Mångsidig pappershantering med möjlighet att 
lägga till flera undre pappersmagasin på alla 
skrivare i serien. Det betyder maximal driftstid, 
eftersom du inte behöver fylla på papper lika 
ofta. Som tillval finns högkapacitetstoner som 
förbättrar kapaciteten samtidigt som de totala 
utskriftskostnaderna sänks.

Högre driftsäkerhet 
L5000-serien har utvecklats för lång hållbarhet i 
arbetsmiljöer med stora utskriftsvolymer. Den har 
uppgraderats med robust tillverkningskvalitet som 
uppfyller de utskriftsbehov som finns på dagens 
SMB-baserade kontor.

Striktare säkerhet 
Brother vet att dagens affärsmiljöer kräver 
högsta möjliga säkerhetsnivå. L5000-serien har 
funktionslås som ger administratörerna möjlighet att 
avgöra vem som får skriva ut, kopiera, skanna och 
faxa på företagsnivå. Skrivarna kan vara trådbundet 
eller trådlöst anslutna till nätverket.

Stor flexibilitet
L5000-serien integreras sömlöst och uppfyller 
alla krav i företaget. Den senaste skrivarserien 
är kompatibel med marknadsledande verktyg 
för utskriftshantering och skrivaradministration. 
Skrivarna kan skräddarsys till företagets behov för 
högsta effektivitet och lägsta kostnader.

Miljövänlig
L5000-serien uppfyller kraven i en rad 
miljöstandarder som exempelvis tyska Blå ängeln 
och Svanen. Det betyder att ditt företag inte bara 
arbetar mer effektivt, utan samtidigt har lägre 
energiförbrukning och får mindre inverkan på miljön.

N
OR

DIC ECOLABEL

315025



OPTIMALA UTSKRIFTSPRESTANDA SOM 
UPPFYLLER KRAVEN I DIN VERKSAMHET.

L5000-serien är enkel att integrera och möjliggör flexibel pappershantering.
I serien finns både skrivare och allt-i-ett maskiner med imponerande prestanda.

PROFESSIONELL SVARTVIT ALLT-I-ETT-LASERSKRIVARE

SKRIV UT | KOPIERA | SKANNA | FAXA

MFC - L5700DN

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Skanningshastigheter upp till 24 ipm
• Kombinerad pappersinmatning för 300 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Intuitiv 9,3 cm LCD-pekskärm
• Höghastighets trådbunden (10Base-T/100Base-TX) anslutning
• USB 2.0

PROFESSIONELL SVARTVIT ALLT-I-ETT-LASERSKRIVARE

SKRIV UT | KOPIERA | SKANNA | FAXA

MFC - L5750DW

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Skanningshastigheter upp till 48 ipm
• Kombinerad pappersinmatning för 300 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift och skanning
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Intuitiv 12,3 cm LCD-pekskärm
• Höghastighets trådbunden (10Base-T/100Base-TX) och trådlös

(IEEE 802.11b/g/n) nätverksanslutning
• USB 2.0
• Wi-Fi Direct



PROFESSIONELL SVARTVIT 3-I-ETT-LASERSKRIVARE

SKRIV UT | KOPIERA | SKANNA

DCP - L5500DN

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Skanningshastigheter upp till 24 ipm
• Kombinerad pappersinmatning för 300 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Intuitiv 9,3 cm LCD-pekskärm
• Höghastighets trådbunden (10Base-T/100Base-TX) anslutning
• USB 2.0

PROFESSIONELL SVARTVIT LASERSKRIVARE

UTSKRIFT

HL - L5200DWT

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Kombinerad pappersinmatning för 820 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 1 rad och 16 tecken
• Höghastighets trådbunden (10Base-T/100Base-TX) och trådlös

(IEEE802.11b/g/n) nätverksanslutning
• USB 2.0
• Wi-Fi Direct



PROFESSIONELL SVARTVIT LASERSKRIVARE

UTSKRIFT

HL – L5100DNT

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Kombinerad pappersinmatning för 820 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 1 rad och 16 tecken
• Höghastighets trådbunden (10Base-T/100Base-TX) anslutning
• USB 2.0

PROFESSIONELL SVARTVIT LASERSKRIVARE

UTSKRIFT

HL – L5200DW

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Kombinerad pappersinmatning för 300 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 1 rad och 16 tecken
• Höghastighets trådbunden (10Base-T/100Base-TX) och trådlös

(IEEE 802.11b/g/n) nätverksanslutning
• USB 2.0
• Wi-Fi Direct



PROFESSIONELL SVARTVIT LASERSKRIVARE

UTSKRIFT

HL – L5000D

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Kombinerad pappersinmatning för 300 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 1 rad och 16 tecken
• USB 2.0 och parallellport som tillval

PROFESSIONELL SVARTVIT LASERSKRIVARE

UTSKRIFT

HL – L5100DN

• Utskriftshastigheter upp till 40 sid/min
• Kombinerad pappersinmatning för 300 ark
• Automatisk dubbelsidig utskrift
• Högkapacitetstoner för 8 0001 sidor som tillval
• Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 1 rad och 16 tecken
• Höghastighets trådbunden (10Base-T/100Base-TX) anslutning
• USB 2.0



Med AirPrint kan du skriva ut e-postmeddelanden, webbsidor och 
dokument.
Du behöver varken ladda ned programvara, installera drivrutiner eller 
ansluta kablar. 
Med bara några fingertryckningar har du en utskriven kopia av det 
som nyss visades på skärmen.

Med Web Connect kan du ansluta din Brother-skanner eller 
allt-i-ett-maskin direkt till den molnbaserade lagringstjänst som du 
föredrar.
Allt som du skannar in kan omedelbart laddas upp till Google Drive, 
Dropbox, OneDrive eller andra platser från din maskin, utan 
behov av dator. Du kan även skriva ut direkt från sådana tjänster.

Brother Print Service Plugin har utvecklats av Brother för att fungera 
smidigt med Android 5.0 eller senare och kan enkelt integreras i ditt 
nätverk. När lösningen installerats kan du omedelbart identifiera alla 
kompatibla Brother-enheter i nätverket. Välj vilken skrivare du vill använda 
och tryck på ”Utskrift”. Appen tar hand om resten.

WEB CONNECT

BROTHER PRINT SERVICE

SKRIV UT MOBILT OCH MED 
MOLNTJÄNSTER

EN HELT NY DEFINITION AV 
HÖGA PRESTANDA:
För att du ska kunna arbeta så effektivt som möjligt har den senaste L5000-serien gjorts kompatibel med en rad 
olika mobila lösningar. Du kan skriva ut direkt från eller skanna till din mobila enhet.

Vår app iPrint&Scan är en enastående bekväm lösning som lyfter 
produktiviteten till helt nya nivåer.
Med Brothers app iPrint&Scan kan du skriva ut från och skanna till mobila 
enheter som Apple iPhone, iPad, iPod touch, Android™, Kindle Fire™, 
Windows® Phone 7 och Windows® Phone 8 när du är ansluten till samma 
nätverk som din skrivare.

Den höga upplösningen säkerställer svartvita utskrifter i hög kvalitet med 
knivskarp återgivning in i minsta detalj. Med den här serien kan du även 
sänka pappersförbrukningen med upp till 75 %. Skriv ut dina viktiga 
affärsdokument med automatisk dubbelsidig utskrift och funktionen för 
utskrift av häften i A5 som standard.

Den här serien har specialutvecklade funktioner som håller dina 
driftskostnader låga. Som tillval finns en högkapacitetstoner som i 
kombination med den separata trumenheten håller driftskostnaderna på 
ett minimum.

En annan teknik som stöds är Google Cloud Print 
som låter dig ansluta dina skrivare till webben.
Med den här tjänsten når du och andra utvalda personer dina 
skrivare från de applikationer som du använder varje dag.
Google Cloud Print fungerar på din mobil, surfplatta eller den valfria 

webbanslutna enhet som du vill skriva ut från.

IPRINT&SCAN

HÖG KVALITET LÅGA KOSTNADER

GOOGLE CLOUD PRINT

Brothers nya serie av svartvita lasermaskiner är kompatibel med en rad lösningar för mobila enheter. Det betyder 
att du kan skriva ut från en mängd olika applikationer och filtyper:



Kontakt: Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
www.brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke 
som ägs av Brother Industries Ltd.
Produktnamn är inregistrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

1Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 19752. 2Kan laddas ned från http://solutions.brother.com 3Alla 
funktioner tillgängliga med den medföljande programvaran 4Måste vara Internetuppkopplad • För närmare information, besök
www.brother.se

Tekniska specifikationer

HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT DCP-L5500DN MFC-L5700DN MFC-L5750DW

Funktioner Utskrift Skriv ut, kopiera, 
skanna Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

Allmänt

Laserkategori Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)

Skärm LCD-skärm med 16 tecken x 1 rad 9,3 cm färgpekskärm 12,3 cm färgpekskärm

Utskrift

Utskriftshastighet (A4) Upp till 40 sid/min

Upplösning Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Första utskrift 
(från vänteläge)

Mindre än 7,2 sekunder 

Skrivarspråk PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM språkemulering), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0

Skanning

Upplösning ej tillämpligt Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Standardfunktioner3 ej tillämpligt Skanna till USB-minne, e-post, bild, OCR och fil

Nätverksskanning ej tillämpligt Skanna till SharePoint®, nätverksmapp (endast Windows ®), FTP, 
SFTP, e-postserver2, molntjänster, Brothers appar 

Molnskanning4 ej tillämpligt Skanna direkt till Box, Dropbox, Evernote™, Flickr, Facebook, 
Google Drive™, OneDrive och OneNote

Kopiering

Kopieringshastighet 
(A4)

ej tillämpligt Upp till 40 kopior per minut

Upplösning ej tillämpligt Upp till 1 200 x 600 dpi

Pappershantering

Pappersinmatning Standardmagasin för 250 ark/kombifack 
för 50 ark

Pappersmagasin för 
1 x 520 och 1 x 250 
ark/kombifack för 

50 ark

Standardmagasin 
för 250 ark/

kombifack för 
50 ark

Pappersmagasin för 
1 x 520 och 1 x 250 
ark/kombifack för 

50 ark

Standardmagasin för 250 ark/kombifack för 50 ark

Extra 
pappersinmatning

Pappersmagasin för 250 ark (LT-5500)/
pappersmagasin för 520 ark (LT-6500)

Högst två extra pappersmagasin

Pappersmagasin för 
250 ark (LT-5500)/

pappersmagasin för 
520 ark (LT-6500)
Högst ett extra 

pappersmagasin

Pappersmagasin för 
250 ark (LT-5500)/

pappersmagasin för 
520 ark (LT-6500)
Högst två extra 

pappersmagasin

Pappersmagasin för 
250 ark (LT-5500)/

pappersmagasin för 
520 ark (LT-6500)
Högst ett extra 

pappersmagasin

Pappersmagasin för 250 ark (LT-5500)/pappersmagasin för 520 ark 
(LT-6500)

Högst två extra pappersmagasin

Pappersutmatning 150 ark med framsidan nedåt/1 ark med framsidan uppåt (med rak pappersmatning)

Automatisk 
dokumentmatare

ej tillämpligt 40 ark 50 ark 50 ark (automatisk 
dubbelsidig utskrift)

Anslutning

Lokalt gränssnitt

Höghastighets-USB 
2.0 och IEEE1284-
parallellport som 

tillval

Höghastighets-USB 2.0

Trådlös 
nätverksanslutning

ej tillämpligt IEEE 802.11b/g/n ej tillämpligt IEEE 802.11b/g/n

Trådbunden 
nätverksanslutning

ej tillämpligt 10Base-T/100Base-TX

Mobil ej tillämpligt
iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, Brother Print Service Plugin för 

Android och Mopria

iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, Brother Print Service Plugin för 

Android, Mopria och Wi-Fi DirectTM

iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, Brother Print Service Plugin för 

Android och Mopria 

iPrint&Scan app, 
AirPrint, Google Cloud 
Print 2.0, Brother Print 

Service Plugin för 
Android, Mopria och 

Wi-Fi DirectTM

Förbrukningsartiklar

Medföljande toner 2 000 sidor1 3 000 sidor1 2 000 sidor1

Toner för byte
Standardkapacitet: TN-3430 – 3 000 sidor1 

Hög kapacitet: TN-3480 – 8 000 sidor1

Trumenhet DR-3400 – ca 50 000 sidor vid 3 sidor per utskriftsjobb/30 000 sidor vid 1 sida per utskriftsjobb




