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KIMAGASLÓ MINŐSÉG 
 ÉS A NYOMTATÁS NYUGALMA

Tökéletes eredmények
A dokumentumok nyomtatásakor fontos, hogy kimagasló 
minőségű legyen a végeredmény. Az eredeti Brother 
tonerek használatával éles, jól olvasható dokumentumokat 
készíthet, amelyek kiállják az idő próbáját. Kimagasló 
minőség, időről-időre.

Hosszú távú megtakarítás
Ne kössön kompromisszumot a dokumentumok minőségét 
és a nyomtató megbízhatóságát illetően! Ha eredeti tonert 
használ, biztos lehet benne, hogy kitűnő nyomatokat 
készíthet és azt a minőséget kapja, amelyre szüksége van.

A nyomtatás nyugalma
Az eredeti Brother tonereket kifejezetten úgy tervezték, 
hogy a Brother készülékekkel együtt használva, 
kimagasló minőségű nyomatkat készítsenek. 
Védik a beégető-egységet és a belső alkatrészeket 
minden egyes nyomtatáskor.

PROBLÉMAMENTES 
NYOMTATÁS

EREDETI 
KELLÉKANYAGGAL

Több festék, több nyomat,
és még több megtakarítás. 
A kitűnő minőségű, élénk színű nyomtatott 
dokumentumok nem szükséges, hogy drágák is legyenek. 
A Brother lézer sorozatában az új, Tonerbenefi t modelleket 
kifejezetten otthoni környezetbe vagy nagyforgalmú 
kisirodáknak tervezték, amelyek kiváló minőségű 
nyomatokat készítenek, rendkívül kedvező áron. 

Az exluzív modellek Tonerbenefi t tonerekkel működnek, 
amelyekkel akár 2000 oldalt is nyomtathat. Így kevesebb 
időt és pénzt kell kellékanyagra költenie, s mindemellett 
a lenyűgöző  minőségről sem kell lemondania!

EREDETITONER

*  A toner körülbelüli töltöttsége 
ISO/IEC 19752 szerint megadva.

Használja a Tonerbenefi t széria kellékeit, 
amelyek 1500 vagy 2000 oldalra 
elegendő eredeti tonerek. A Brother 2+1 
év (regisztráción alapuló) garanciát nyújt 
eszközeire, ezzel is biztosítva Önnek 
hosszú időre a nyomtatás nyugalmát és 
a kimagasló színvonalú nyomtatást.

HL-B2080DW, DCP-B7520DW,
MFC-B7715DW készülékekhez:

TN-1090 
AKÁR 1500 OLDALHOZ*

TN-1090 

TN-B023 
AKÁR 2000 OLDALHOZ*

TN-B023 

HL-1222WE
és DCP-1622WE készülékekhez:

www.brother.hu

Brother Central & Eastern Europe GmbH
Magyarországi Kereskedelmi Képviselete
1117 Budapest, Budafoki út 209. 
Budafoki Business Center
Tel: (+36) 1/382-7450



Modell HL-1222WE DCP-1622WE HL-B2080DW DCP-B7520DW MFC-B7715DW

Nyomtató / másoló / 
szkenner / fax 

igen / - / - / - igen / igen / igen / - igen / - / - / - igen / igen / igen / - igen / igen / igen / igen

Nyomtatási sebesség / 
másolási sebesség

20 lpp / - 20 lpp / 20 lpp 34 lpp / - 34 lpp / 34 lpp 34 lpp / 34 lpp

Első nyomat < 10 mp. < 10 mp. < 8,5 mp. < 8,5 mp. < 8,5 mp.

Hálózat vezeték nélküli vezeték nélküli vezetékes/vezeték nélküli vezetékes/vezeték nélküli vezetékes/vezeték nélküli

Duplex nyomtatás kézi kézi automatikus automatikus automatikus

Felbontás:
Nyomtatás

Másolás
Szkennelés

2400 x 600 dpi
-
- 

2400 x 600 dpi
600 x 600 dpi
600 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi
-
- 

1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi

1200 x 1200 dpi

Standard papírkapacitás 150 lap 150 lap 250 lap 250 lap 250 lap / ADF 50 lap

Többfunkciós tálca - - 1 lap 1 lap 1 lap

Papír kimenet szöveggel
lefelé/felfelé

-/50 lap -/50 lap 1/150 lap 1/120 lap 1/120 lap

Standard memória 32 MB 32 MB 64 MB 128MB 128MB

Interfész
Hi-Speed USB 2.0
Wifi-802.11 b/g/n

Hi-Speed USB 2.0
Wifi-802.11 b/g/n

Hi-Speed USB 2.0 
IEEE 802.11b/g/n 

(Infrastructure mód) 
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) 

10Base-T/100base-TX

Hi-Speed USB 2.0 
IEEE 802.11b/g/n 

(Infrastructure mód)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) 

10Base-T/100base-TX

Hi-Speed USB 2.0 
IEEE 802.11b/g/n 

(Infrastructure mód)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) 

10Base-T/100base-TX

LCD kijelző LED 2 soros, 16 karakteres 1 soros, 16 karakteres 2 soros, 16 karakteres 2-soros, 16-karakteres

Emuláció GDI GDI PCL6
PCL6, BR-Script3, 

PDF verzió 1.7
PCL6, BR-Script3, 

PDF verzió 1.7

Nyomtató driver támogatás Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux

Egyéb információ Energy Star tanúsítvány Energy Star tanúsítvány

Energy Star tanúsítvány,
Google Cloud Print, Air Print,

Mopria, mobilnyomtatás
Windows-hoz, Brother Print

Services csatlakozás

Energy Star tanúsítvány,
Google Cloud Print, Air Print,

Mopria, mobilnyomtatás
Windows-hoz, Brother Print

Services csatlakozás

Energy Star tanúsítvány,
Google Cloud Print, Air Print,

Mopria, mobilnyomtatás
Windows-hoz, Brother Print

Services csatlakozás, 
33,6 kbps fax sebesség

Méretek (szé x mé x ma) 340 x 238 x 189 mm 385 x 340 x 255 mm 356 x 360 x 183mm 409 x 398.5 x 272 mm 410 x 398.5 x 318.5 mm

Súly - karton nélkül 4.6 kg 7.2 kg 7.4 kg 10.5 kg 12 kg

Standard toner TN1090 TNB023

Töltöttség 1500 2000

Dobegység DR1090 DR1090 DR-B023 DR-B023 DR-B023

Töltöttség 10000 10000 12000 12000 12000
* A toner körülbelüli töltöttsége ISo/IEC 19752 
szerint megadva. Csak HL-B2080DW, DCP-B7520DW, 
MFC-B7715DW esetén ** Kizárólag HL-B2080DW, DCP-B7520DW, MFC-B7715DW készülékek esetén

Csendben, 
kompromisszumok nélkül

Kategóriájában a leghalkabb működés anélkül, hogy 
a minőség terén kompromisszumot kellene kötnie. 
(49dB**) Az összes modellt úgy tervezték, hogy 
akár egy asztalon is kényelmesen elférjen és 
csendben, megszakítás nélkül dolgozhasson 
vele, kimagasló sebességet produkálva.

Időtálló tervezés

Az Ön igényeihez igazítva, hosszú időre 
terveztük. Robusztus és ellenálló anyagokat 
használtunk, valamint kitűnő tulajdonságokkal 
ruháztuk fel. Az új széria nyugalmat hoz 
a rohanó mindennapok feladatainak 
elvégzésekor.

Hosszabb ideig 
elegendő toner, 
kevesebb költség

Az exkluzív Tonerbenefi t széria kellékeivel 
akár 2000 oldalt is nyomtathat, lehetővé 
téve ezáltal a hosszabb ideig tartó, mégis 
a költségeket csökkentő nyomtatást. 
A készülékek 2000 oldalra* elegendő 
kezdő tonerrel érkeznek, így azonnal 
beüzemelhetőek.

IRODAI KÖRNYEZETBE 
 ÉS OTTHONI HASZNÁLATRA

A bizalom az eredeti Brother 
kellékanyagokkal kezdődik
Az optimális végeredmény érdekében 
használjon eredeti Brother kellékanyagokat 

Brother nyomtatóihoz és multifunkciós eszközökhöz. 
Készülékeinkkel kimagasló eredményeket érhet el 
eredeti fogyóeszközökkel, s mindeközben csökken-
nek a költségek is. A tonerek fejlesztéséhez rendkívül 
pontos mérnöki tervezést alkalmazunk, amelyek ma-
gas minőségű nyomatokat eredményeznek a Brother 
nyomtatási technológiával együttesen.

A Brother kellékeket kifejezetten úgy terveztük, hogy 
tökéletes harmóniában dolgozzanak a Brother készü-

lékekkel, biztosítva ezzel a nyomtatás nyugalmát és 
a megbízhatóságot az elkészült nyomatokat illetően.

Kibovített Brother 
garancia
A Brother termékeket úgy 
terveztük, hogy a legszi-
gorúbb szabványoknak is megfeleljenek, 
valamint megbízhatóságot és minőséget 
közvetítsenek a felhasználó felé. Megfe-
lelő használat esetén a Brother eszközei 
kifogástalan szolgálatot nyújtanak. 

A törvényesen előírt 2 éves garancia 
mellett a gyártó plusz egy év garanciát 

biztosít az esetlegesen felmerülő 
problémákra. A kibővített garancia 

akkor érvényesíthető, ha a vásárlást 
követően regisztrálja új készülékét 

a www.brother.hu oldalon.

Használjon


