HL-2460

Snelle, prestatiegerichte laserprinter voor
grote werkgroepen
Dé totaaloplossing voor de meest uiteenlopende printvereisten!

Grote
werkgroep

De

comple
oplos

De Brother HL-2460 biedt werkelijk een totaaloplossing voor de

uiteenlopende printvereisten van de moderne bedrijfsomgeving. Hij
is snel en betrouwbaar. Aan een snelheid van maar liefst 24 pagina’s
per minuut zet hij een indrukwekkende afdrukkwaliteit neer.
Bovendien groeit hij met uw bedrijf mee: met behulp van de vele
opties breidt u zijn capaciteit immers naar believen uit.

• Afdruksnelheid tot 24 ppm
• Uitmuntende Brother HQ1200-afdrukkwaliteit
• Veelzijdige aansluitmogelijkheden en compatibiliteit
• Tal van opties om in te spelen op veranderende behoeften
• Geavanceerde netwerkmogelijkheden met krachtige beheerssoftware

Uitmuntende afdrukkwaliteit
De HQ1200-afdrukkwaliteit van de Brother

ete
ssing

HL-2460 staat borg voor smetteloze zwart/wit
teksten en haarscherpe grafieken. Uw documenten zien er echt professioneel afgewerkt uit.
Opties in lijn met uw behoeften
Wat uw werkgroep ook verlangt van een printer, de
HL-2460 kan helemaal op maat worden uitgerust
met tal van opties en uitbreidingen voor de papierbehandeling. Een snelle netwerkaansluiting, een uitgebreid
geheugen, automatisch dubbelzijdig afdrukken, een grotere
papierinvoer of een mailbox-sorteerder met maximaal 10 laden –
de HL-2460 heeft het allemaal.

Flexibele papierbehandeling
Om zo efficiënt mogelijk te werken, kunt u tot drie extra papierinvoerladen aan de
printer toevoegen. Daarmee voert u de capaciteit op tot maar liefst 2.100 vel. De
productiviteit zal er aanzienlijk op vooruitgaan, want u hoeft niet de hele tijd laden aan te vullen. De HL-2460 is erg
veelzijdig bovendien: hij kan papier in allerlei maten en gewichten aan, zelfs omslagen.

Geavanceerde netwerkmogelijkheden
De NC-4100h netwerkserver (als optie verkrijgbaar) sluit de HL-2460 printer aan op
10/100Mbit Ethernet-netwerken. In de meeste Europese landen is ook een
"netwerk-ready" versie verkrijgbaar, de HL-2460N. De krachtige BRAdmin
Professional software leent zich niet alleen uitstekend voor het beheer van de

Beheer via de
Webbrowser

Brother-printers, maar ook voor een statusweergave van andere SNMP-compatibele printers. Dankzij de ingebouwde webserver kunnen ook Windows-, Macintoshen zelfs Unix-gebruikers via web browsers de HL-2460N printer beheren.

Gebruiksvriendelijk

BRAdmin
Professional

Het overzichtelijke bedieningspaneel is uitgerust met een backlit LCD-display in
drie kleuren dat goed te lezen is vanop afstand. Het display geeft op ieder
moment de status van de printer weer en leidt de gebruiker door de
verschillende stappen van de operaties. Met de "job reprint"-functie maakt u
meerdere kopieën van de laatste printopdracht; om een job te annuleren, drukt

Status
weergave

u gewoon op een controletoets.
Dankzij de gebruiksvriendelijke printer drivers en software haalt iedere gebruiker
het beste uit de HL-2460 printer. Het Brother Solution Centre
(solutions.brother.com) houdt de gebruikers op de hoogte over alle
printernieuwtjes.

ROOD
=
Foutmelding

E-mail
notificatie

AMBER
=
Informatie

GROEN
=
Klaar om af te drukken

Bijkomende
functies
De HL-2460 bezit heel wat extra functies om zijn
mogelijkheden als gedeelde tool voor de
werkgroep optimaal te benutten:

Job Spooling
Gebruik de functies Proof Print (maak
eerst een proefdruk van een document
voor u er meerdere kopieën van maakt)
en Public Print (sla documenten die voor
de hele onderneming bruikbaar zijn op,
zodat ze later opnieuw kunnen worden
afgedrukt) om het verkeer op het netwerk
te reduceren. Alle documenten kunnen
worden afgedrukt via het frontpaneel van
de printer of via een web browser.
Netwerk Printer Driver Wizard
De printers kunnen in nauwelijks enkele
minuten worden geïnstalleerd in een
TCP/IP-netwerkomgeving. De Network
Printer Driver Wizard leidt u stap voor
stap door de installatie in een netwerk.
Hij kan zelfs uitvoerbare bestanden
aanmaken, welke naar andere gebruikers
kunnen worden gestuurd zodat zij op hun
beurt printer drivers en software in enkele
seconden kunnen installeren.
Analysis Tool Software
Met behulp van de Analysis Tool
Software kunt u het printergebruik van
individuen en groepen analyseren.
Storage Management Software
Voor een vlot beheer van speciale elektronische formulieren, fonts, logo’s, enz.

(Voor bepaalde functies is een optionele harde schijf of compact flash
vereist)

HL-2460

Een systeem op maat ontwerpen
De HL-2460 kan met een brede waaier
opties worden uitgerust. Zo kunt u een
printer op maat maken, helemaal in lijn met
de behoeften van uw werkomgeving. Dat
kan gaan van het uitbreiden van de
papiervoorraad met extra laden, tot het

MX-4200
Optionele bijkomende mailbox
met 5 extra laden: 6-10 voor
500 vel, uitbreidbaar tot 700
vel als u lade 7 en 9 verwijdert.

installeren van een eenheid voor dubbelzijdig
afdrukken. Maak uw keuze en haal het
maximum uit dit veelzijdige toestel.

MX-4100
Optionele mailbox met 5 laden,
goed voor 500 vel in lade 1-5,
om het werk efficiënt te
organiseren en makkelijk
toegang te verschaffen tot de
afgedrukte documenten.

HL-2460

De capaciteit kan
worden uitgebreid
tot 700 vel als u lade
2 en 4 verwijdert.

Printer

DX-4000
Duplex-eenheid voor
dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat.

LT-4000
Lagere papierlade als optie om
de standaardpapiercapaciteit uit
te breiden met 500 vel.

Makkelijk te installeren: schuif de
eenheid gewoon in
de achterzijde van de
printer.

LT-4000
Met automatische vergrendeling
aan de bovenste eenheden.

LT-4000
Er kunnen tot drie LT-4000
eenheden aan de printer worden
toegevoegd, goed voor een
totale extra papiercapaciteit van
1.500 vel.

SB-4000
Met behulp van de stabilisatoreenheid verhuist u de
printer naar een geschikte
plaats en vergrendelt u hem in
een bepaalde positie - voor
optimale veiligheid en
stabiliteit.

HL-2460

Specificaties
MOTOR

PAPIERSPECIFICATIES

Afdrukmethode Elektrofotografisch (laser)

(Alle afdrukmedia dient laser compatibel te zijn)

Afdruksnelheid

Tot 24 ppm

Toegelaten

Eerste afdruk

Minder dan 12 sec.

papiersoorten

Resolutie

Windows 95/98/Me/
HQ1200,600 dpi, 300 dpi,

DOS

600 dpi

Processor

Toshiba TMPR4955 (200 MHz)

Geheugen

Standaard

16MB

Uitbreidbaar

tot 272MB met 2 DIMM (100pin) slots

Optioneel

Papiercassette

Gewoon papier, gerecycleerd papier,

omslagen, etiketten en transparanten

Universele lade

60-161 g/m2

Papiercassette

60-105 g/m2

Papier-

Universele lade

Naar keuze: 69,8 x 216 x 356 mm

afmetingen

Papiercassette

A4, Letter, B5 (ISO), B5 (JIS), A5,
B6 (ISO), A6, Executive, Legal,

FUNCTIES PRINTERSTUURPROGRAMMA

voor 16, 32, 64, 128 MB module
Standaard

Papiergewicht

HQ1200, 600dpi, 300 dpi

BESTURING

Interface

Gewoon papier, gerecycleerd papier,

transparanten

NT 4.0& 2000
Mac Os

Universele lade

Lay-out

Multi pagina printen

van de pagina

Posters afdrukken

1 in 4, 9, 16, 25

Watermerk afdrukken

Ja

Andere

Quick print setup, Beveiligd afdrukken,

Parallelle IEEE 1284, USB, Seriële RS-232C
NC-4100h : 10/100 Base TX Ethernet
(Automatische detectie), IrDA (optioneel IR-1000)

Netwerk-

Interface

NC-4100h 10/100 Base TX (Automatische detectie)

aansluiting

Protocols

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, DEC LAT, Banyan Vines,

2, 4, 9, 16, 25 in 1 pagina

Status monitor, Interactieve hulp
DIVERSEN

DLC/LLC, NetBIOS/SMB,

Afmetingen

471(B) x 480(D) x 422(H) mm

BRAdmin Professional en Web Based Beheer

Gewicht

+/- 23 kg incl. toner cartridge

Optionele

Hard Disk Drive (HD-6G/HD-EX)

Verbruik

In werking

Minder dan 600W

opslag

Compact Flash geheugen

Stand-by

Minder dan 80W

Emulaties

PCL6, PostScript Level 3 Language Emulatie,

Management

Epson FX-850, IBM Proprinter XL, HP-GL
Residente fonts PCL

66 schaalbare fonts, 12 bitmap fonts, 11 Barcodes

BR-Script 3

66 fonts

Optioneel

136 Agfa PostScript Level 3 fonts (BS-3000)

Milieu

SOFTWARE
Printer drivers

Geluidsniveau

Slaapstand

Minder dan 16W

In werking

Minder dan 55db

Stand-by

Minder dan 40db

Stroombesparing

Ja

Tonerbesparing

Ja

Standaard
PCL driver voor Windows 95/98/Me, NT4.0 en 2000.

Waarborg

PostScript Level 3 emulatie Driver

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

1 jaar "Collect & Return"

(PPD-bestand voor Windows 95/98/Me, NT4.0, 2000
en Macintosh OS 8.6 of hoger)

TN-9500

Tonercartridge (11.000 pagina’s A4/Letter met 5% dekking)

DX-4000

Duplex eenheid

Overige

BRAdmin Professional, Analysis Tool Software

MX-4100

Mailbox 1-5 met 5 laden

Software

Automatisch E-mail afdrukken, Storage Manager,

MX-4200

Mailbox 6-10 met 5 laden

Netwerk Printer Driver Wizard

LT-4000

Lagere papierlade (500pagina’s) x 3 tot max. 1.500 pagina’s

PAPIERBEHANDELING

SB-4000

Stabilisator

(alle vermelde cijfers gelden voor 80gr/m2, hoeveelheid is minder voor dikker
papier, transparanten of enveloppen)

IR-1000

IrDa Interface

BS-3000

136 Agfa PostScript Level 3 fonts

Papierinvoer

NC-4100h

10/100 Base TX Print Server

HD-6G

2,5’’ IDE Harde schijf

Universele lade

Tot 100 vel

Papiercassette (standaard) Tot 500 vel
Papiercassettes (optie)
Papieruitvoer

Tot 500 vel x 3

Voorzijde naar beneden

Tot 500 vel

Voorzijde naar boven

Tot 100 vel

Duplex eenheid In optie
Mailbox

In optie (2x 5 lades)

Uw Brother verdeler:

Web-site: www.brother.com
Solutions Web-site: solutions.brother.com
Alle technische kenmerken waren correct op het moment waarop dit document ter perse ging.
Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries Ltd.
Merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

