
İşletmenize
güç katan

yazıcı çözümleri

serisi ile tanışın
Yeni renkli lazer yazıcı



İşinizi Güçlendirmek
İçin Yetenekli 
Baskı Çözümleri

Brother olarak işiniz için iyi bir 
teknoloji partneri olmak 
isteriz ve biliriz ki, başarılı bir 
baskı altyapısı için güvenilirlik, 
esneklik, uygun maliyetlilik ve 
her şeyden öte baskı kalitesi 
çok önemlidir. Tüm bu 
özellikler bütün kullanıcıların 
verimliliğine ve üretkenliğine 
katkı sağlamalıdır.

Yüksek hacimli baskılar almak isteyen 
kullanıcılara yönelik tasarlanmış olan yeni 
renkli lazer yazıcı serisi yüksek kapasiteli 
toner seçenekleri ile maliyetleri düşürdüğü 
gibi yüksek baskı ve tarama hızı ile güvenli 
kullanım sağlar. Gelişmiş güvenlik 
özelliklerine ek olarak, akıllı mobil bağlantı 
ve farklı kağıt çekmecesi opsiyonları ile 
ofisinizdeki en zorlu baskı işlerinin bile 
üstesinden gelir.



Yeni renkli lazer ürün yelpazesinin
gelişmiş güvenlik özellikleri, baskı
altyapınızın kontrolünü her zaman
elinizde tutmanızı sağlar. Güvenli 
fonksiyon kilidi ve kullanıcı kimlik 
doğrulaması gibi özelliklerle cihazın bazı 
fonksiyonlarına erişimi şifre ile 
kısıtlayarak veri güvenliğini 
arttırabilirsiniz. Ayrıca, NFC kart okuyucu
sayesinde kullanıcılar çıktılarını istedikleri 
yazıcıdan pin kodu veya kimlik kartı ile 
alabilirler.

Her kullanıcı için baskı kotası belirleyip 
maliyetleri yönetebilmenize ve ani cihaz 
arızalarını anında bildirme özelliği ile 
işinizin kesintiye uğramasını 
engellemenize yardımcı olan BRAdmin 
Profesyonel Yazılımı ile baskı alt yapınızı 
denetleyebilirsiniz.

Brother'ın yeni renkli lazer serisi iş 
yerlerinde ihtiyaç duyulan tüm özellikleri 
karşılamak için tasarlanmıştır. 

50* sayfa kapasiteli Çift Taraflı Otomatik 
Doküman Besleyici ile istediğiniz 
ortama hızlı ve kolay bir şekilde tarama 
yapabilirsiniz.

Güvenilirlik 
ve Verimlilik Sunar

İşiniz İçin Önemli Olan 
Verileri Koruyun

Kişiselleştirilmiş 
Çözümler

Her müşteri benzersizdir, bu yüzden
Brother Özel Çözüm Merkezi (SSC), 
Brother ürünlerinin ihtiyaçlarınıza göre 
özelleştirilmesini sağlar. Alanında uzman
mühendislerimiz ve iş analistlerimizden 
destek alarak sizinle en iyi çözümü 
tasarlarız. Web tabanlı bir hizmet 
platformu olan Brother Çözüm Arayüzü 
(BSI), yazılım geliştiricilerinin kolayca 
özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına 
olanak tanır.

*MFC-L8690CDW için geçerlidir.



Üstün Performansı İle 
Sorunsuz Baskı Deneyimi

Renkli Baskı Maliyetini Düşürün
Baskı maliyetlerinin iş yerlerinde ciddi bütçe sıkıntıları oluşturduğunun farkındayız. Yeni Brother renkli lazer 
yazıcıların 6.500 sayfa yüksek kapasiteli toner seçenekleri sayesinde renkli ve siyah baskıda sayfa başı maliyet 
ciddi oranda düşmektedir. Üstelik güvenebileceğiniz sağlamlıktaki kalite ve uzun ömürlü cihaz parçaları 
sayesinde toplam sahip olma maliyeti de aynı şekilde düşer. 

Gelişmiş Kağıt Yönetimi
İşiniz gelişip ihtiyaçlarınız arttıkça, renkli lazer yazıcınızın kağıt işleme özellikleri de bu ihtiyaçları karşılamak için 
doğru oranda gelişmelidir. Yeni Brother renkli lazer yazıcılara, bazı özel baskılarınız için kalın ve farklı 
boyutlardaki kağıtları çok amaçlı çekmeceden kolayca yükleyebilirsiniz. Ayrıca kağıt yükleme seçeneklerini iki 
farklı şekilde geliştirebilirsiniz: hacimli baskı ihtiyaçlarınız için kule çekmece seçeneği ile 2.380* sayfa yükleme 
kapasitesi elde edebilir veya 250 ve 500 sayfalık ek çekmece seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Mobil Uyumluluk & Esnek Kullanım Özellikleri
Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria ve Google Cloud Print aracılığı ile herhangi bir mobil cihaz 
üzerinden kablosuz baskı alarak gerçek mobil entegrasyon deneyimi yaşarsınız. Üstelik kopya ve fakslarınızı 
ön İzleme yapabilir veya buluta kaydedebilirsiniz. 

Brother Bulut Uygulamaları ile gücünüze güç katın. Bu ücretsiz yenilikçi uygulamalar paketi, internet bağlantısı 
olan belirli Brother makinelerinde doküman oluşturmanıza, düzenlemenize ve dönüştürmenize izin verir.

*HL-L8360CDW için geçerlidir.



Lorem ipsum

En Zorlu İşler İçin 
Üst Düzey Baskı Çözümleri
Yeni Brother renkli lazer yazıcı serisi, düşük toplam sahip olma maliyeti, gelişmiş güvenlik 
ve verimlilik arttırıcı özellikler arayan ve yüksek baskı ihtiyacı olan orta ölçekli çalışma grupları 
için mükemmel bir seçimdir.

SEZGİSEL KULLANICI
ARAYÜZÜNE SAHİP, 

KABLOSUZ AĞ BAĞLANTILI, 
RENKLİ LAZER YAZICI

KOLAY BASKI, TARAMA VE
PAYLAŞMA ÖZELLİKLİ, KABLOSUZ

AĞ BAĞLANTILI, ÇOK FONKSİYONLU
 RENKLİ LAZER YAZICI

Yazıcı

1GB Hafıza

31ppm Renkli ve Siyah Baskı Hızı

300 Sayfaya Kadar Kağıt Girişi

6.8cm Dokunmatik Ekran

NFC (mobil baskı ve kart okuyucu için)

USB, Kablolu Gigabit ve Kablosuz Ağ Bağlantısı

6.500 Sayfa Siyah ve Renkli Kutu İçi Toner

3 x Opsiyonel 250 Sayfa Alt Çekmece

2 x Opsiyonel 500 Sayfa Alt Çekmece

Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks

1GB Hafıza

31ppm Renkli ve Siyah Baskı Hızı

28ppm (56ipm) Tarama Hızı

300 Sayfaya Kadar Kağıt Girişi

50 Sayfa ADF (Çift Taraflı)

9.3cm Dokunmatik Ekran

USB, Kablolu Gigabit ve Kablosuz Ağ Bağlantısı

6.500 Sayfa Siyah ve Renkli Kutu İçi Toner

3 x Opsiyonel 250 Sayfa Alt Çekmece

2 x Opsiyonel 500 Sayfa Alt Çekmece Kule Çekmece 



Standart Kapasiteli Toner*

Yüksek Kapasiteli Toner*

Çekmece
bağlantısı

Opsiyonel
2.080 sayfa

kule çekmece

Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

Opsiyonel 500 Sayfa Alt Çekmece 

Opsiyonel 250 Sayfa Alt Çekmece 

DR-461CL
Yaklaşık 50.000 sayfa

Opsiyonel aksesuarlar ekstra satın alma gerektirir.

BK: Yaklaşık 3.000 sayfa
C/M/Y: Yaklaşık 3.000 sayfa

BK: Yaklaşık 6.500 sayfa
C/M/Y: Yaklaşık 6.500 sayfa

*Yaklaşık verim ISO/IEC 19798 metodu esasınca beyan edilmiştir.
**3 parçaya kadar LT-330CL ya da 2 parçaya kadar LT-340CL desteklemektedir.



SharePoint, ağ dosyası (sadece Windows), FTP, SFTP, e-posta sunucusu , bulut hizmetler , Brother uygulamalarına  tarama

Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDireve & OneNote  ’ye tarama

Teknik Özellikler

3.000 sayfaya kadar aylık baskı adedi

4.000 sayfaya kadar aylık baskı adedi

14ppm siyah & renkli çift taraflı baskı hızı 

2.400 x 600dpi çözünürlük

Yazıcı dili: PCL6, BR-Script3 (Postscript 3 Language Emulation), PDF 1.7 sürümü, XPS 1.0 sürümü

1GB Hafıza

6.8cm Dokunmatik Ekran

9.3cm Dokunmatik Ekran

İşlemci Hızı; Main: 800MHz, Sub: 133MHz

1’inci Sınıf Lazer Yazıcı (IEC 60825-1:2007)

28ppm (56ipm) siyah & renkli tarama hızı

1.200 x 2.400dpi (tarayıcı yüzeyinden), 1.200 x 600dpi (ADF’den), 19.200 x 19.200dpi (Gelişmiş)

USB bellek, e-posta, resim, OCR & dosya

31cpm siyah & renkli kopyalama hızı

Fotokopi

31ppm siyah & renkli baskı hızı

1.200 x 600dpi kopyalama çözünürlüğü

Faks

Tarama

Baskı

Genel

33.6kbps Super G3

İnternet üzerinden dünyanın her yerine faks gönderme

Bağlanabilirlik

USB

Gigabit kablolu ağ bağlantısı (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Kablosuz ağ bağlantısı IEEE 802.11 b/g/n & Wi-Fi Direct

NFC (mobil baskı ve kart okuyucu için)

Android - AirPrint - Google Cloud Print 2.0 için Brother yazıcı sevisleri eklentisi, iPrint&Scan, Mopria

Standart kağıt çekmecesi - 250 sayfa

Alt çekmece - 250 / 500 sayfa (opsiyonel)

Kule çekmece - 2.080 sayfa (opsiyonel)

Kağıt çıkış çekmecesi - 150 sayfa

Çok amaçlı kağıt çekmecesi - 50 sayfa

Mobil

Brother yazılımı gerektirir
Bazı modeller için yükleme gerektirir
Ağ bağlantısı gerektirir




