Brother L6000 serie

PROFESSIONELE
ZWART-WITLASERPRINTERS
VOOR DE ZAKELIJKE MARKT
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BROTHER L6000 SERIE
HL-L6400DWT

HL-L6400DW

Lease deze printer voor € 22,00 (excl. btw) per maand
€ 0,0072 per afdruk

Lease deze printer voor € 20,00 (excl. btw) per maand
€ 0,0072 per afdruk

Met printsnelheden tot 50 ppm en de
optionele mailbox met 4 uitvoerunits is
dit model zeer geschikt voor het verwerken
van hoge printvolumes.

Uitstekende prestaties voor dynamische
werkgroepen. Tevens zijn er mogelijkheden
om optionele papierladen en een mailbox
met 4 uitvoerunits toe te voegen.
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Printen
Printsnelheid tot 50 ppm
520 vel papierlade
250 vel papieruitvoer
4,5 cm LCD kleuren touchscreen
	NFC (voor mobiel & kaart verificatie)
	USB, draadloze netwerkinterface (WLAN)
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
•	Tonercartridge voor 20.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 12.000 pagina’s meegeleverd)*
• Maximaal 3 optionele papierladen (LT-5505 )
• Maximaal 2 optionele papierladen (LT-5505 en/of LT-6505)
• Optionele papierunit voor 4 x 520 vel
beschikbaar (TT-4000)
• Optionele mailbox met 4 uitvoerunits van
100 vel beschikbaar (MX-4000)

Printen
Printsnelheid tot 50 ppm
2 x 520 vel papierladen
250 vel papieruitvoer
4,5 cm LCD kleuren touchscreen
	
NFC
(voor mobiel & kaart verificatie)
USB,
draadloze netwerkinterface (WLAN)
	
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
Tonercartridge
	
voor 20.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 12.000 pagina’s meegeleverd)*
Maximaal 1 optionele papierlade
(LT-5505 of LT-6505)
Optionele mailbox met 4 uitvoerunits van
100 vel beschikbaar (MX-4000)

HL-L6300DWT

HL-L6300DW

Lease deze printer voor € 19,00 (excl. btw) per maand
€ 0,008 per afdruk

Lease deze printer voor € 16,00 (excl. btw) per maand
€ 0,008 per afdruk

Een zwart-witlaserprinter voor uitstekende
kwaliteit afdrukken en grote prestaties.
Geschikt voor veeleisende gebruikers die
op zoek zijn naar een compacte printer.

Dit model is speciaal ontworpen voor
bedrijven en biedt uitstekende resultaten
en diverse opties voor een geavanceerde
papierverwerking.
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Printen
Printsnelheid tot 46 ppm
520 vel papierlade
250 vel papieruitvoer
4,5 cm LCD kleuren touchscreen
	NFC (voor mobiel & kaart verificatie)
	USB, draadloze netwerkinterface (WLAN)
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
•	Tonercartridge voor 12.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 8.000 pagina’s meegeleverd) *
• Maximaal 3 optionele papierladen (LT-5505 )
• Maximaal 2 optionele papierladen (LT-5505 en/of LT-6505)
• Optionele papierunit voor 4 x 520 vel
beschikbaar (TT-4000)
• Optionele mailbox met 4 uitvoerunits van
100 vel beschikbaar (MX-4000)

Printen
Printsnelheid tot 46 ppm
2 x 520 vel papierladen
250 vel papieruitvoer
4,5 cm LCD kleuren touchscreen
NFC
(voor mobiel & kaart verificatie)
	
USB,
	
draadloze netwerkinterface (WLAN)
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
•	Tonercartridge voor 12.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 8.000 pagina’s meegeleverd) *
• Maximaal 1 optionele papierlade
(LT-5505 of LT-6505)
• Optionele mailbox met 4 uitvoerunits van
100 vel beschikbaar (MX-4000)

INGEBOUWDE
NFC KAARTLEZER
De nieuwe modellen uit de L6000 serie beschikken over een
ingebouwde NFC lezer voor diverse oplossingen. Zoals Pull
printen via een gepersonaliseerde NFC kaart of pincode
voor een betere documentbeveiliging en rapportage van het
printergebruik voor het optimaliseren van de workflow en
verlagen van de printkosten.
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MFC-L6900DWT
Lease deze printer voor € 29,00 (excl. btw) per maand
€ 0,0072 per afdruk

Profiteer van zeer hoge print- en scansnelheden, geavanceerde kopieerfuncties
en twee grote papierladen. Ideaal geschikt voor veeleisende gebruikers.
•
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Printen, scannen, kopiëren en faxen
Printsnelheid tot 50 ppm
Scansnelheid tot 50 ppm
Automatisch dubbelzijdig scannen tot 100 ipm
2 x 520 vel papierladen, 250 vel papieruitvoer
80 vel ADF
12,3 cm LCD kleuren touchscreen
NFC (voor mobiel & kaart verificatie)
USB, draadloze netwerkinterface (WLAN) 				
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
•	Tonercartridge voor 20.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 12.000 pagina’s meegeleverd)*
• Maximaal 1 optionele papierlade (LT-5505 of LT-6505)

		

MFC-L6900DW

MFC-L6800DWT

Lease deze printer voor € 27,00 (excl. btw) per maand
€ 0,0072 per afdruk

Lease deze printer voor € 25,00 (excl. btw) per maand
€ 0,008 per afdruk

Met printen en scannen tot 50 ppm,
geavanceerde kopieerfuncties en diverse
opties voor papierverwerking is dit model
een onmisbare partner in het moderne kantoor.

Een multifunctionele printer met een ADF
van 80 vel voor printen, scannen, kopiëren
en faxen. Eenvoudig bediening van de
functies via het LCD kleuren touchscreen.

• Printen, scannen, kopiëren en faxen
• Printsnelheid tot 50 ppm
• Scansnelheid tot 50 ppm
• Automatisch dubbelzijdig scannen tot 100 ipm
• 520 vel papierlade, 250 vel papieruitvoer
• 80 vel ADF
• 12,3 cm LCD kleuren touchscreen
• 	NFC (voor mobiel & kaart verificatie)
• 	USB, draadloze netwerkinterface (WLAN) 			
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
• 	Tonercartridge voor 20.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 12.000 pagina’s meegeleverd)*
• Maximaal 2 optionele papierladen (LT-5505 en/of LT-6505)
• Optionele papierunit van 4 x 250 vel op
verrijdbare voet beschikbaar (TT-4000)

• Printen, scannen, kopiëren en faxen
• Printsnelheid tot 46 ppm
• Scansnelheid tot 50 ppm
• Automatisch dubbelzijdig scannen tot 100 ipm
• 2 x 520 vel papierladen, 250 vel papieruitvoer
• 80 vel ADF
• 12,3 cm LCD kleuren touchscreen
• 	NFC (voor mobiel & kaart verificatie)
• 	USB, draadloze netwerkinterface (WLAN) 			
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
• 	Tonercartridge voor 12.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 8.000 pagina’s meegeleverd)*
• Maximaal 1 optionele papierladen (LT-5505 of LT-6505)

MFC-L6800DW

DCP-L6600DW

Lease deze printer voor € 23,00 (excl. btw) per maand
€ 0,008 per afdruk

Lease deze printer voor € 22,00 (excl. btw) per maand
€ 0,008 per afdruk

Geavanceerde print-, scan- en
kopieerfuncties en diverse mogelijkheden
voor het uitbreiden van de papiercapaciteit.
Ideaal voor grote werkgroepen.

Dit compacte model levert uitstekende
prestaties op het gebied van printen en
scannen en beschikt tevens over een
overzichtelijk 12,3 cm touchscreen.

• Printen, scannen, kopiëren en faxen
• Printsnelheid tot 46 ppm
• Scansnelheid tot 50 ppm
• Automatisch dubbelzijdig scannen tot 100 ipm
• 520 vel papierlade, 250 vel papieruitvoer
• 80 vel ADF
• 12,3 cm LCD kleuren touchscreen
• 	NFC (voor mobiel & kaart verificatie)
• 	USB, draadloze netwerkinterface (WLAN) 			
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
• 	Tonercartridge voor 12.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 8.000 pagina’s meegeleverd)*
• Maximaal 2 optionele papierladen (LT-5505 en/of LT-6505)
• Optionele papierunit van 4 x 250 vel op
verrijdbare voet beschikbaar (TT-4000)

• Printen, scannen en kopiëren
• Printsnelheid tot 46 ppm
• Scansnelheid tot 50 ppm
• Automatisch dubbelzijdig scannen tot 100 ipm
• 520 vel papierlade, 250 vel papieruitvoer
• 80 vel ADF
• 12,3 cm LCD kleuren touchscreen
• 	NFC (voor mobiel & kaart verificatie)
• 	USB, draadloze netwerkinterface (WLAN) 			
en bekabelde netwerkinterface (Gigabit LAN)
• 	Tonercartridge voor 12.000 pagina’s beschikbaar
(tonercartridge voor 8.000 pagina’s meegeleverd)*
• Maximaal 2 optionele papierladen (LT-5505 en/of LT-6505)
• Optionele papierunit van 4 x 250 vel op
verrijdbare voet beschikbaar (TT-4000)
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VERBRUIKSARTIKELEN EN ACCESSOIRES
TN-3430

TN-3480

•

•

Tonercartridge
(circa 3.000 pagina’s) *

Tonercartridge
(circa 8.000 pagina’s) *

TN-3512

TN-3520 **

•

•

Tonercartridge
(circa 12.000 pagina’s) *

Tonercartridge
(circa 20.000 pagina’s) *

LT-5505

LT-6505

•

•

Optionele paperlade
voor 250 vel

Optionele
	
paperlade
voor 520 vel

TT-4000

MX-4000 ***

•

•

Papierunit 4 x 520 vel
op verrijdbare voet

* in overeenstemming met ISO/IEC 19752 -

** TN-3520 is niet geschikt voor alle modellen

Mailbox met
4 uitvoerunits van 100 vel

*** Alleen geschikt voor de printermodellen

BROTHER MANAGED
PRINT SERVICE
Het Brother Managed Print Service programma maakt het
beheren van printkosten mogelijk voor kleine en middelgrote
bedrijven, zodat deze zich volledig kunnen concentreren op
hun core business.

L6000 - 190228
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Meer informatie en specificaties zijn te vinden op www.brother.nl | Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

