Professionele zwart-witlasers
voor kleine en middelgrote kantoren

L5000 printers
HL-L5000D
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdruksnelheden tot 40 ppm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Papierinvoer 250 vellen, uitbreidbaar tot max. 1.290
Universele lade 50 vellen
Papieruitvoer 150 vellen
LCD-scherm van 1 regel x 16 tekens
USB & parallelle poort
Toners voor 8.000 pagina’s (Inboxtoner voor 2.000 pagina’s)*

HL-L5100DN
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•

Afdruksnelheden tot 40 ppm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Papierinvoer 250 vellen, uitbreidbaar tot max. 1.290
Universele lade 50 vellen
Papieruitvoer 150 vellen
LCD-scherm van 1 regel x 16 tekens
USB & Ethernet
Ondersteuning voor Google Cloud Print, Airprint & Mopria
Toners voor 8.000 pagina’s (Inboxtoner voor 3.000 pagina’s)*

HL-L5100DNT
= HL-L5100DN + standaard tweede lade 520 vellen

HL-L5200DW
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•
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Afdruksnelheden tot 40 ppm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Papierinvoer 250 vellen, uitbreidbaar tot max. 1.290
Universele lade 50 vellen
Papieruitvoer 150 vellen
LCD-scherm van 1 regel x 16 tekens
USB & Ethernet & Wi-fi
Ondersteuning voor Google Cloud Print, Airprint & Mopria
Toners voor 8.000 pagina’s (Inboxtoner voor 3.000 pagina’s)*

Nood aan meer papiercapaciteit?
LT-5500 papierlade

LT-6500 papierlade

•
•
•

•
•
•

Papierlade voor 250 vellen
Tot 2 papierladen voor printers
Tot 2 papierladen voor multifunctionals

Papierlade voor 520 vellen
Tot 2 papierladen voor printers
Tot 2 papierladen voor multifunctionals

L5000 multifunctionele printers
DCP-L5500DN
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Afdrukken, scannen en kopiëren
Afdruksnelheden tot 40 ppm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Papierinvoer 250 vellen, uitbreidbaar tot max. 1.290
Universele lade 50 vellen
Papieruitvoer 150 vellen
ADF 40 vellen
Touchscreen van 9,3 cm
USB & Ethernet
Ondersteuning voor Google Cloud Print, Airprint, Mopria & Cloud services
Toners voor 8.000 pagina’s (Inboxtoner voor 2.000 pagina’s)*

MFC-L5700DN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdrukken, scannen, kopiëren en faxen
Afdruksnelheden tot 40 ppm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Papierinvoer 250 vellen, uitbreidbaar tot max. 1.290
Universele lade 50 vellen
Papieruitvoer 150 vellen
ADF 50 vellen
Touchscreen van 9,3 cm
USB & Ethernet
Ondersteuning voor Google Cloud Print, Airprint, Mopria & Cloud services
Toners voor 8.000 pagina’s (Inboxtoner voor 2.000 pagina’s)*

MFC-L5750DW
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Afdrukken, scannen, kopiëren en faxen
Afdruksnelheden tot 40 ppm
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Papierinvoer 250 vellen, uitbreidbaar tot max. 1.290
Universele lade 50 vellen
Papieruitvoer 150 vellen
ADF 50 vellen dubbelzijdig
Touchscreen van 12,3 cm
USB, Ethernet & Wi-fi
Ondersteuning voor Google Cloud Print, Airprint, Mopria & Cloud services
Toners voor 8.000 pagina’s (Inboxtoner voor 2.000 pagina’s)*

* Opbrengst bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 19752

Flexibele afdrukoplossingen
Onze professionele zwart-witlasers zijn
compatibel met alle Brother PrintSmart
Solutions. Dankzij onze eenvoudige
bedrijfsoplossingen kan elke organisatie haar printerpark efficiënt
beheren, vertrouwelijke informatie beveiligen en genieten van volledig
mobiele vrijheid.
Volledig afdrukbeheer met
PrintSmart Cost Control
PrintSmart Cost Control geeft een volledig overzicht van het printergebruik en afdrukgedrag
van uw organisatie. De eenvoudige gebruikersinterface en rapportagefunctie zorgen voor
meer controle over afdrukuitgaven, lagere kosten en een optimale productiviteit.

Absolute afdrukbeveiliging met
PrintSmart Secure Pro
PrintSmart Secure Pro combineert alle voordelen van PrintSmart Cost Control met extra
beveiligingsfuncties waaronder “pull printing”. Bovendien geven mobiel afdrukken en
verbeterde scanfuncties een extra meerwaarde aan iedere KMO.

Eenvoudig mobiel afdrukken met
PrintSmart Mobile
PrintSmart Mobile is een cloudoplossing die toelaat om snel, eenvoudig en veilig af te drukken
vanop eender welk mobiel toestel. Ideaal voor bedrijven die mobiele werknemers hebben of
bezoekers die hun eigen toestel gebruiken.

Zorgeloos afdrukken met
Managed Print Services (MPS)
Dankzij MPS kunnen bedrijven eenvoudig hun productiviteit verbeteren en hun budget
stroomlijnen. U kunt de hardware kopen of huren en de verbruiksartikelen per afdruk betalen.
Zo kunt u zorgeloos op een verstandige manier de totale afdrukkosten verminderen.

Onverwachte voordelen op elk niveau

 Betrouwbare
next-gen prestaties
 Supersnelle afdruk- 		
en scansnelheden
 Lage en transparante
afdrukkosten
 Zuinige toners met
hoog rendement
 Naadloze integratie 		
met bedrijfssystemen
 Flexibele opties voor 		
meer papiercapaciteit
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