Tyst, snabb och pålitlig

Brothers serie med kompakta monolaserskrivare med snabb
utskriftshastighet på upp till 34 sidor per minut.

Exceptionella monolaserutskrifter

Skrivarna är tysta och med lägsta decibel i sin klass skriver du ut utan att hastighet eller kvalitet påverkas.
Med 250 arks pappersfack och automatisk dubbelsidig utskrift som standard väljer du eneklt den modell
som passar dina behov bäst.

Tyst kompakt skrivare.

Tyst, kompakt skrivare med trådlös
nätverksanslutning.

WIRELESS

WIRELESS

Snabb, tyst kompakt skrivare med
trådbunden nätverksanslutning.

WIRELESS

WIRELESS

Snabb, tyst kompakt skrivare med
medföljande toner med hög
kapacitet.

WIRELESS

WIRELESS

Utskriftshastighet upp till 30 sidor/min

Utskriftshastighet upp till 30 sidor/min

Utskriftshastighet upp till 34 sidor/min

Utskriftshastighet upp till 34 sidor/min

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk dubbelsidig utskrift

32 MB minneskapacitet

Trådlös nätverksanslutning

Trådbunden nätverksanslutning

Trådbunden nätverksanslutning

Medföljande toner för upp till 700 sid *

Mobil utskrift

Mobil utskrift

Trådlös nätverksanslutning

64 MB minneskapacitet

64 MB minneskapacitet

Mobil utskrift

Medföljande toner för upp till 700 sid *

Medföljande toner för upp till 700 sid *

64 MB minneskapacitet
Medföljande toner för upp till 1 200 sid *

HL-L2310D
* Den uppskattade tonermängden anges i enlighet med ISO/IEC 19752.

HL-L2350DW

HL-L2370DN

HL-L2375DW

HL-L2310D

HL-L2350DW

HL-L2370DN

HL-L2375DW

Översikt och specifikationer skrivare

Display









Laserklass 1(IEC 60825-1:2007)



LED







LCD-display 1 rad 16 tecken

Utskrift





Upp till 30 sidor/min svartvit












Upp till 34 sidor/min svartvit
Upp till 15 sidor/min dubbelsidig svartvit





Upp till 16 sidor/min dubbelsidig svartvit





Upp till 1 200 x 1 200 dpi upplösning





Skrivarspråk: PCL61





Rekommenderad utskriftsvolym per månad upp till 2 000 sidor

Anslutning









USB





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





Trådlös anslutning IEEE 802.11b/g/n





Wi-Fi DirectTM

Mobil







iPrint&Scan







Brother print service plugin för Android







AirPrint







Google Cloud Print 2.0







Mopria

Pappershantering









Standardfack för 250 ark









Manuell inmatning 1 ark









Utmatningsfack - Text vänd ned 150 ark, Text upp (rak pappersbana) - 1 ark









Mediavikt standardfack- 60 till 163g/m2









Mediavikt Manuell matning- 60 till 230g/m2

Förbrukningsartiklar









Toner för upp till 1 200 sid * (TN-2410)









Toner för upp till 3 000 sid *









Trumma för 12 000 sid * (DR-2400)







Medföljande toner för upp till 700 sid *



Medföljande toner för upp till 1 200 sid *
1
Kan laddas ned från http://solutions.brother.com för vissa modeller.
* Den uppskattade tonermängden anges i enlighet med ISO/IEC 19752.

