HL-2140
Hoge kwaliteit
compacte laserprinter
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Een voordelige print oplossing voor al uw
monochroom print benodigdheden. De
Brother HL-2140 is een stijlvolle, compacte
machine en print professioneel, tot 22
pagina’s per minuut.
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Tot 22ppm monochroom printsnelheid
HQ1200dpi print resolutie
Full-Speed USB 2.0 connectiviteit
250 vel invoerlade
Gescheiden toner en drum

HL-2140 Compacte professionele laserprinter van hoge kwaliteit
Werkt u vanuit huis of op een klein kantoor? Dan is het altijd slim een optie
te hebben om goedkoop mono laser prints te kunnen maken. Bedenkt u
zich eens, moeten al die documenten écht in kleur? Als u snel, kwalitatieve,
voordelige printresultaten wilt hebben, dan is de Brother HL-2140 voor u.
Stijlvol en compact, past gemakkelijk in elke werkomgeving en is
eenvoudig te gebruiken en in te stellen. Door de installatie handleiding te
volgen bent u binnen enkele minuten aan het printen met tot wel 22
pagina’s per minuut.
De HL-2140 is flexibel, met Windows® en Mac® ondersteuning. De USB
interface staat garant voor connectie met de meeste moderne
kantoormachines.

De 250 vel invoerlade geeft ruimte voor een groot aantal afdrukken in één
keer, zonder dat u hoeft bij te vullen. Enveloppen en labels kunnen
handmatig worden ingevoerd.
Elk bedrijf probeert zijn kosten laag te houden. Daarom is de HL-2140 een
voordelige toevoeging aan uw kantoor, met zijn verassend lage
aanschafprijs en aparte toner en drum unit, om snel en economisch uw
consumables te verwisselen.
Voor een hoge afdrukkwaliteit bij al uw prints gebruikt u officiële Brother
consumables.

HL-2140 Technische specificaties
Algemeen
Engine
Print snelheid A4
Eerste pagina
Resolutie
Processor
Geheugen capaciteit
Interface
Print Language
Display

Printer driver functies
Electrofotografisch
Tot 22ppm
Minder dan 10 seconden
HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
181MHz
8MB
Full-Speed USB 2.0
GDI
4 LED
Toner (Geel), Drum (Geel), Error (Rood), Go (Blauw)

Printer driver functies

N in 1 printen - Verkleint tot 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s tot
1 A4 pagina
Poster printen - Vergroot 1 A4 pagina tot een poster van 4, 9,
16 of 25 A4 pagina’s
Watermerk printen - Print documenten met een vooraf
bepaalde tekst of door de gebruiker bepaalde berichten
Snelle printerinstelling - Selecteer snel print opties in de driver
Handmatige duplex - Print handmatig dubbelzijdig
Status monitor - Functie om storingen op de PC aan te geven

Supplies

Papier
Papier invoer
Papier uitvoer

250 vel standaard lade
1 vel handmatige invoer
100 vel (bedrukte kant onder)

Papier specificaties
Papier soorten

Papier gewicht
Papier formaten

Meegeleverde toner
Standaard toner
Hoge capaciteit toner
Drum

Macintosh®
Linux

Gebruik

ELE
ORIGIN

Afmetingen & gewicht
Standaard lade - normaal, band, gerecycled,
transparant (tot 10 vel)
Handmatige invoer - normaal, band, gerecycled,
enveloppe, labels, transparant
Standaard lade - 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
Handmatige invoer - 60 - 163 g/m2 (16 - 43 lb)
Standaard lade-A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe
Handmatige invoer - 76,2 tot 220 mm breed,
116 tot 406,4 mm lang

Afmetingen (B x D x H)
Gewicht

Windows Vista™, Windows® XP Professional (32 & 64 bit
edities) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64
bit edities), Windows® 2000 Professional
Brother Laser Driver voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter
Printer Driver voor Linux

Met verpakking 475(B) x 454(D) x 360(H) mm
Zonder verpakking 368(B) x 361(D) x 170,5(H) mm
Met verpakking 8,4kg, zonder verpakking 6,8kg

Overig
Stroomverbruik

Geluidsniveau

Printer driver software
Windows®

Ongeveer 1.000 pagina’s*
TN-2110 - Ongeveer 1.500 pagina’s*
TN-2120 - Ongeveer 2.600 pagina’s*
DR-2100 - Ongeveer 12.000 pagina’s

Ecologie
Laser classificatie

460W printen
80W standby
5W slaapstand
Sound Pressure (Printen) LpAm= 51 dB (A)
(Standby) LpAm= 27 dB (A)
Sound Power (Printen) LWAd= 6,7 B (A)
(Standby) LWAd= 4,5 B (A)
Power Save - Stroombesparende slaapstand
Toner Save - Vermindert toner gebruik
Klasse 1 laser product (IEC 60825-1:2001)

* Conform ISO/IEC 19752

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel:+31(0)20 - 545 12 51 Fax:+31(0)20 - 643 64 95
Website: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de
betrokken bedrijven.

