
Lehetőségek, amelyekkel eddig nem számoltál

MERT EZ NEM CSAK EGY ÚJABB  
MONO LÉZER NYOMTATÓ…

EZ ITT A NÖVEKVŐ  
NYERESÉG KAPUJA
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Brother Bemutatkozás
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Bemutatjuk a Brother professzionális, 
csoportos munkára tervezett 
mono lézer nyomtatóit; a legújabb 
termékcsalád, amely új kapukat nyit 
minden felhasználó számára

Egy termékcsalád, amely mindent tud, amit 
a professzionális készülékektől elvárhatsz. 
Minőségi eredmény, akár 50lpp nyomtatási 
és szkennelési sebesség, kiemelkedő 
megbízhatóság és alacsony üzemeltetési 
költség.

Kategóriájában egyedülállóan olyan vállalati 
szintű integrációt kínál, amely nyílt interfész 
platformon keresztül teszi lehetővé 
a szervezet számára teljesen egyedi 
nyomtatási megoldások létrehozását.

Igazi újdonság a Brother-től, amely új 
távlatokat nyit előtted és ügyfeleid előtt. 
Amely által nagy lehetőségek kínálkoznak 
érték hozzáadására és piacok szélesítésére, 
termelékenység fokozására, ellenőrzött és 
biztonságos munkafolyamatok elérésére. 

Több lehetőség, több üzlet.

Csúcsteljesítmény és új lehetőségek tárháza
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Brother Miért a Brother?
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A Brother-rel 
eddig ismeretlen 
távlatok nyílhatnak 
meg előtted

Ezt garantáljuk… feketén-fehéren

A Brother-nél mi nem csupán nagyszerű 
nyomtatókat építünk, hanem nagyszerű 
kapcsolatokat is. Legyen szó innovatív 
tervezésről, vagy a piacon elérhető egyik 
legteljeskörűbb, vásárlás utáni technikai 
támogatásról, mi valóban melletted állunk.

Mostantól másképp gondol  
mindenki a Brother-re

Biztosak vagyunk benne, hogy ügyfeleid 
számára is vonzóak az új Brother 
termékcsalád előnyei és értékei. A készülékek 
felfejlesztett integrációs kapacitása, 
termelékenysége, munkabírása és biztonsági 
funkciói  mindenkit meggyőznek arról, hogy 
miért érdemes a Brother-t választani.
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Amikor először szembesülünk az ügyfelek igényeivel és új 

üzleti lehetőség adódik, mindig próbálunk lépéselőnybe kerülni 

és előre gondolkozni. Hallgattunk tehát felhasználóinkra, 

amikor ők nagyobb fekete-fehér nyomtatási teljesítményt 

szerettek volna minőségi kompromisszumok nélkül, hallgattunk 

az informatikai vezetőkre, akik kézben tartható ellenőrzési 

funkciókra vágytak és tudomásul vettük a pénzügyi részlegek 

által megkövetelt alacsonyabb költségek iránti igényt is. Végül 

szakmai tervezőcsoportunk nemcsak teljesítette a velünk 

szemben támasztott követelményeket, hanem megalkotta a 

valaha volt legokosabb készülékünket. 

Brother Előnyök

Mert ez nem csak 
egy újabb mono 
lézer nyomtató...  
ez itt az új  
távlatok kapuja
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Gondolkodj hatékonyan

A Brother Solutions Interface (BSI) 
segítségével az új termékcsalád teljesen 
zökkenőmentesen integrálható. Testre szabott 
szoftver megoldások és eszközök széles 
skálája telepíthető könnyedén a program 
segítségével. A készülékek teljes mértékben 
támogatják a megszemélyesített felhasználói 
felületek létrehozását, nyomtatási, 
szkennelési és egyéb funkciók egyénhez 
rendelt kontrollját. 

Mindezt elsőként ebben a kategóriában.    

Vállalati szintű funkcionalitás, vállalati 
szintű költségek nélkül

Ezek a jellemzők alapesetben egy 
emelt szintű irodatechnológiával 
társíthatóak, de mostantól minden típusú 
szervezetnek elérhetőek. A Near Field 
Communication (NFC) technológia fokozott 
dokumentumkezelési biztonságot és fejlett 

felhasználó azonosítást tesz lehetővé, 
drága kártyaleolvasó beszerzése nélkül. A 
nagyméretű, 12.3 cm-es érintőképernyő 
(DCP és MFC modellek esetén) és a 
továbbfejlesztett felhasználói felület intuitív 
működést biztosít.

Gondolkodj kreatívan

Bár egy nyomtató alapvetően azonnal 
üzemkész és munkára fogható, a Brother 
új készülékei esetében úgy gondoltuk, 
figyelembe kell vennünk a különböző 
munkacsoportok és felatatkörök jellemzőit 
azért, hogy olyan eszközöket építsünk, 
amelyek lekövetik ezen különbségekből 
fakadó, eltérő dokumentumkezelési 
protokollokat. A moduláris felépítés és a plusz 
papírtálcák több opciót biztosítanak akár a 
megnövelt papírmennyiség befogadására, 
akár az e-mail postafiókokkal történő 
összekapcsolásra. 
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Brother Előnyök

A mono lézer evolúciója

A nagyobb 
teljesítmény 
nagyobb 
lehetőségeket kínál
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A teljeskörű technikai innováció az, ami a Brother-t a 
mono lézer piac egyik vezető szereplőjévé teszi. Az új 
termékcsalád emelt szintű teljesítményt kínál kibővített 
funkciókkal. Megvizsgáltuk, melyek azok a tulajdonságok, 
amelyek felhasználóink szerint valóban elvárhatóak 
egy professzionális mono lézer nyomtatótól, és ezek 
felfejlesztésével meghatároztuk a négy fő jellemzőt:

1 Megbízhatóság

Ezeket a nyomtatókat azért készítettük, hogy 
hosszú távon megbízhatóan teljesítsenek és 
kielégítsék a nagy mennyiségű papírmunkát 
végző munkacsoportok igényeit. Az egységek 
stabil, robosztus kialakításuk miatt rendkívüli 
strapabíróak és tartósak.

3 Kiemelkedő munkabírás

A fejlesztések közül kiemelkedik a 80 lap 
kapacitású automatikus lapadagoló, amely 
nagy sebességű, kétoldalas szkennelést 
tesz lehetővé egyenesen az adott 
dokumentumkezelő rendszerbe. Az intuitív 
és felhasználóbarát interfész, valamint a 
széleskörű média és egyéb, felhő alapú 
szolgáltatások -mint a Microsoft SharePoint- 
teljeskörű támogatást nyújtanak az elfoglalt 
munkacsoportok számára.

4 Szigorúbb biztonsági funkciók

A mai üzleti életben a biztonsági faktor 
kiemelkedő fontosságú. Active Directory 
integrációval, SFL 3.0 és Internet Protocol 
Security (Ipsec) programokkal teszünk eleget 
a követelményeknek, ezen felül Print Archive, 
Secure Reset és Certificate Management és 
NFC funkciókkal biztosítjuk a felhasználók 
ellenőrzött és kontrollált hozzáférési 
lehetőségeit, illetve azonosítását. 

Strapabíró és stabil nyomtató. 
Kimagasló teljesítmény.

Az ilyen típusú, nem asztali nyomtatók mindig az iroda 
gerincét alkotják és általában az egyik legnagyobb 
befektetést igénylik egy cég életében. A Brother új, mono 
lézer termékcsaládja azonban ebből a szempontból is 
innovatív, teljes mértékben megváltoztatja a professzionális 
nyomtatókról kialakult véleményt. Megbízható, kimagasló 
teljesítményt kínálunk, egyedülállóan kedvező üzemeltetési 
és bekerülési költséggel.

2 Folyamatos, nagy teljesítmény

Az első nyomat elkészítési ideje mindössze 
7.5 másodperc, innentől a nyomtatási 
sebesség akár 50lpp. A papír befogadási 
kapacitás elérheti a 2,650 lapot, a kiadás 
pedig a postafiók szinkronizáló, valamint 
a leválogató és összegyűjtő funkció 
használatával akár a 650 lapot is. 
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Brother Előnyök
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Integrációra tervezve

A termékcsaládot úgy tervezték, hogy 
bármilyen hálózathoz, bármekkora irodába 
és munkacsoportba passzoljon. Gördülékeny 
integráció és további előnyös tulajdonságok 
jellemzik:

•  Nyílt interfész a maximális szoftver 
személyreszabhatóság érdekében

•  Teljeskörű hálózati támogatás a felhő 
kapcsolatnak és a Brother Solutions 
interfésznek köszönhetően

Teljesítményre tervezve

Impresszív nyomtatási és szkennelési 
sebesség 

•  Az első nyomat elkészítési ideje mindössze 
7.5 másodperc, innentől a nyomtatási 
sebesség akár 50lpp, készenléti üzemmód 
és standard papírtálca használata esetén

•  Felfejleszett hatékonyság és gyors 
szkennelési sebesség, akár 50 lpp és 
100kpp duplex szkennelés esetében is

Kényelmes papírkezelési opciók

A munkafolyamatok támogatása 
érdekében különböző konfigurációs 
lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek 
a dokumentumkezelési eljárásoknak 
megfelelően segítik a hatékony munkát:

Papír bemenet

•   Papír befogadási kapacitás maximum 
1,090 lap, opcionális alsó papírtálcákkal

Papír kiadás

•   Postafiókhoz rendelhető tálca funkció, 
amelynek használatával a felhasználók időt 
takarítanak meg, hiszen a dokumentumok 
kiválogatásával és összegyűjtésével nem 
kell külön foglalkozniuk

A professzionális mono 
termékcsalád, amely 
stabil hátteret biztosít

Kilenc különböző, eltérő szolgáltatási szintű készülék, ám 
mindegyik extra minőséget és nagy teljesítményű mono 
nyomtatást garantál, bármely típusú szervezet számára.
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Teljeskörű PrintSmart Cost  
Control menedzsment 

A PrintSmart Cost Control egy átfogó, 
felhasználóbarát szoftver a nyomtatási 
költségek menedzselésére és csökkentésére. 
Az egyszerű felhasználói felület és 
adatszolgáltatás lehetővé teszi a nyomtatási 
költségek fölötti kontrollt és optimalizálja  a 
működési hatékonyságot.

Teljeskörű PrintSmart Secure  
Pro biztonság  

A PrintSmart Secure Pro egyesíti a standard 
előnyöket a különleges biztonsági/
költségoldali menedzsment előírásokkal, a 
PrintSmart Cost Controlra épülve, amellyel 
lehetővé teszi az IT személyzet számára 
az informatikai biztonság és a nyomtatási 
felügyelet fokozását. A mobilnyomtatás 
lehetősége és a továbbfeljesztett szkennelési 
teljesítmény egyaránt előnyt jelentenek 
bármely SMB környezetben.  

Egyszerű PrintSmart Mobile 
mobilnyomtatás  

A PrintSmart Mobile egy felhő alapú 
nyomtatási megoldás, amely egyszerű 
hozzáférést biztosít az alkalmazottak, de 

a vendégek számára is. Ideális bármely 
olyan üzleti tevékenységhez, amelyet mobil 
munkaerő végez, de a BYOD (Bring Your Own 
Device- hozd a saját készüléked) elvet követő 
cégek számára is, hiszen a felhasználók 
számára bármely mobil eszközről biztosítja 
a nyomtatást gyorsan, egyszerűen és 
biztonságosan.  

Menedzselt nyomtatási szolgáltatások

A Managed Print Services (menedzselt 
nyomtatási szolgáltatások) a termelékenység 
javításának és a költségvetés 
korszerűsítésének egyszerű módját kínálja. A 
szolgáltatás lízingelt hardver és kellékanyag 
kattintás alapú kifizetésén alapszik. A 
cashflow növelésének és a nyomtatási 
költségek csökkentésének racionális módja.

Professzionális üzleti szolgáltatások

Annak érdekében, hogy a nyomtatóflotta 
integrációja zökkenőmentesen történjen, 
széleskörű szolgáltatásokat kínálunk, 
amelyek a beszerzési folyamat minden 
egyes állomására- értékelés, kivitelezés és 
optimalizáció- kiterjednek, ezáltal biztosítva 
az igények kielégítését.

Professzionális üzleti megoldások 

Brother Termékcsalád áttekintés

Rugalmas nyomtatási 
megoldások a Brother-től

Nyomtatóink az innováció és a funkcionális tervezés tökéletes 
kombinációi. Nyomtatási megoldásaink széles körével segítjük 
minden felhasználónkat a hatékonyság maximalizálásában 
a költségek minimalizálásával. Neked is segítünk értéket 
közvetíteni minden nyomtatónkkal.
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Brother Kompatibilitás

Lehetőségek, amelyekkel 
eddig nem számoltál -  
belépő szinten is

16

Rövidebb várakozási idő a nyomatokra, akár 

50lpp
sebességű nyomtatás

Lenyűgöző kapacitás, akár 

10,000 

lap a nagy nyomtatási igényű 
szervezeteknek

Szupergyors gigabit hálózat a hatékony 
munkafolyamatok támogatására

A sokoldalú papíradagoló egységet 
úgy tervezték, hogy a legigényesebb 
felhasználók munkáját is segítse. 520 lapos 
standard tálcával és bemeneti érzékelővel, 
valamint opcionális 520 x 2 / 250 x 3 / 520 
x 4 emelt tálcával rendelkezik

Felhasználóbarát 12.3 cm-es 
érintőképernyő 
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Kiváló ár-érték arány, akár 12 000 oldal 
kapacitású, szuper nagy töltetű kezdő 
toner, opcionális

20k 
oldal kapacitású tonerkazettával

Fejlett papírkiadás a

250 
lapos papírtálcával, kimeneti érzékelővel és 
opcionális postafiók kapcsolási lehetőségekkel

Az opcionális 4 postafiók installálásával 
további 4 papírkiadási lehetőség

1GB  

maximális memória a több 
felhasználó általi összetett 
nyomtatási feladatok kezelésére 

Felfejlesztett szkennelési jellemzők, 80 lapos 
ADF, akár 50lpp és 100kpp szkennelési 
sebesség duplex szkennelés esetén

Beépített NFC kártyafelismerő 
funkcióval a maximális biztonságért

Opcionális papírtálcákkal a nagy 
volumenű nyomtatási munkák 
gyors és folyamatos elvégzésére



18

Brother Brother kellékek



19

Nem csak azért szereltük fel nyomtatóinkat 
rengeteg funkcióval, hogy minél 
látványosabbak legyenek, hanem azért, 
hogy teljesen biztosak lehessünk abban, 
költségoldalról is óriási előnyei lesznek a 
konkurens gépekkel szemben. 

Tény: a Brother új, ultramagas töltetű, akár 
20 000 lapra kalibrált tonerkazettái segítenek 
az üzemeltetési költségek alacsonyan 
tartásában.

Nagyszerű lehetőség a megtakarításra

Kedvező teljes 
üzemeltetési és 
bekerülési költség
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Brother A készülék

Nyiss az új üzleti 
lehetőségekre… 
a széleskörű applikációk 
használatára tervezett  
mono lézerekkel
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Hozzávetőleges festékkazetta kapacitások az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

Akár 50lpp nyomtatási és szkennelési sebesség, másolás és 
faxolás funkció, papírtálca bővítési lehetőségek...az MFC-L6900DW 
kulcsfontosságú tagja bármely forgalmas irodai csapatnak.

•  Nyomtató, szkenner, másoló, fax
•  Akár 50lpp nyomtatási sebesség
•   Akár 50lpp (100kpp) szkennelési sebesség
•  520 lapos papírbemenet
•  250 lapos papírkimenet
•  80 lapos ADF
•  12.3 cm érintőképernyő
•   NFC (mobilnyomtatáshoz & kártya azonosításhoz)
•  USB, wifi & Gigabit hálózat
•   Akár 20 000 lap kapacitású toner (12 000 lapos kezdő toner)
•   2 x  opcionális alsó papírtálca / emelt tálca

MFC-L6900DW

Extra hatékonysággal nyomtat, szkennel és másol, gyorsaságával 
és nagyméretű, felhasználóbarát 12.3 cm-es érintőképernyőjével 
maximálisan segíti a munkát.

• Nyomtató, szkenner, másoló  
• Akár 46lpp nyomtatási sebesség
• Akár 50lpp (100kpp) szkennelési sebesség
• 520 lapos papírbemenet
• 250 lapos papírkimenet
• 80 lapos ADF
• 12.3 cm érintőképernyő
•  NFC (mobilnyomtatáshoz & kártya azonosításhoz)
• USB, wifi & Gigabit hálózat
•  Akár 12 000 lap kapacitású toner (8 000 lapos kezdő toner)
• 2 x opcionális alsó papírtálca / emelt tálca

DCP-L6600DW

Multifunkció a hatékony nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás 
érdekében, opcionális papírtálcával a nagyobb munkacsoportok 
kiszolgálása érdekében.

• Nyomtató, szkenner, másoló, fax
• Akár 46lpp nyomtatási sebesség
• Akár 50lpp (100kpp) szkennelési sebesség
• 520 lapos papírbemenet
• 250 lapos papírkimenet
• 80 lapos ADF
• 12.3 cm érintőképernyő
•  NFC (mobilnyomtatáshoz & kártya azonosításhoz)
• USB, wifi & Gigabit hálózat
•  Akár 12 000 lap kapacitású toner (8 000 lapos kezdő toner)
• 2 x opcionális alsó papírtálca / emelt tálca

MFC-L6800DW
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Brother A készülék

Hozzávetőleges festékkazetta kapacitások az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

Akár 50lpp nyomtatási kapacitás, extra papírtálcák és akár 4 rekeszes 
postafiók kezelése teszi ezt a készüléket sokoldalúvá.

• Nyomtató
• Akár 50lpp nyomtatási sebesség
• 520 lapos papírbemenet
• 250 lapos papírkimenet
• 4.5 cm érintőképernyő
•  NFC (mobilnyomtatáshoz & kártya azonosításhoz)
• USB, wifi & Gigabit hálózat
•  Akár 20 000 lap kapacitású toner  

(12 000 lapos kezdő toner)
•  3 x opcionális 250 lapos alsó papírtálca / 2 x opcionális 520 lapos alsó 

papírtálca / emelt tálca
• opcionális 4 tálcás postafiók funkció

Lenyűgöző eredmény, kiváló papírkezelés és teljesítmény- ezt kínálja a 
HL-L6300DW 

• Nyomtató
• Akár 46lpp nyomtatási sebesség
• 520 lapos papírbemenet
• 250 lapos papírkimenet
• 4.5 cm érintőképernyő
•  NFC (mobilnyomtatáshoz & kártya azonosításhoz)
• USB, wifi & Gigabit hálózat
•  Akár 12 000 lap kapacitású toner  

(8 000 lapos kezdő toner)
•  3 x opcionális 250 lapos alsó papírtálca / 2 x opcionális 520 lapos alsó 

papírtálca / emelt tálca
•  opcionális 4 tálcás postafiók funkció
•  ismerd meg az összes előnyös tulajdonságot a  

www.brother.hu oldalon

HL-L6400DW

HL-L6300DW
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• 250 lapos opcionális papírtálca
• 3 x 250 lapos nyomtató tálcák
• 2 x 250 lapos DCP/MFC tálcák

•  4 x 520 lapos toronytálca stabilizáló 
alappal

•  520 lapos opcionális papírtálca
• 2 x 250 lapos kiegészítő tálcák

Professzionális kiegészítők

LT-5505

TT-4000

LT-6505

MX-4000

• 4 rekeszes tálca
•  100 lapos x 4 tálcás, amely 400 

laposra x 2 tálcásra konvertálható
• Postafiók (mailbox) támogatás
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Brother Earth

A Brother Earth, cégünk online 
környezetvédelmi információs forrásának 
célja, hogy mindenkit tájékoztassunk 
legfrissebb zöld termékeinkről, globális 
környezetvédelmi projektekben 
való részvételünkről és arról, Te 
hogyan tudsz csatlakozni hozzánk a 
küzdelemben. Fontosnak tartunk minden 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
kezdeményezést, akár az általunk gyártott 
varrógépek zajkibocsátásának csökkenéséről 
van szó, akár egy fülöp-szigeteki közösség 
támogatásáról, amely helyi összefogással 
tisztítja meg a szennyezett folyót. Olvass 
még a több ezer aktivitásról, amelyben részt 
veszünk, a www.brotherearth.com  oldalon! 

A Brother környezetvédelmi tevékenységei

A Brother International Europe 2009 óta 
szorosan együttműködik az Amazonas-vidéki 
esőerdők védelmében élenjáró jótékonysági 
szervezettel, a Cool Earth-szel. 
A Cool Earth támogatja az erdőirtás által 
érintett őshonos közösségeket, a befolyó 
összegeket közvetlenül az esőerdő lakóinak 
biztosítja, létrehozva ezáltal egy falvakat 
összekötő pajzsot, amely többmillió hektárnyi 
erdőség védelmét erősíti.

A Brother Eco-Rewards kezdeményezése 
Európa-szerte arra ösztönzi ügyfeleit, hogy 
az elhasznált Brother tintapatronok, tonerek 
és dobok újrahasznosítása felelősségteljesen 
történjen. A világ számos pontján hoztunk 
létre begyűjtő pontokat, ahol megoldott a 
kiürült nyomtatópatronok újrahasznosítása. 
Mindezért cserébe a Brother támogatja 
a perui esőerdők fáinak és biológiai 
sokféleségének megőrzését.

Dolgozz még 
hatékonyabban a 
környezetért

Brother Brother és a környezet

Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért
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“ Az erdő nem eladó. 
Folytatnunk kell 
elődeink küzdelmét az 
értékeink megőrzése 
érdekében. Azért 
vagyunk, hogy 
megvédjük erdeinket 
gyermekeink és a jövő 
gyermekei számára.”

Julián Quispe Carbólico, 
Tinkareni Village, Peru
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A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. 
bejegyzett márkaneve. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.


