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Tot 31 ppm in mono
8 ppm in kleur
Professionele 2400 x 600
dpi resolutie
Netwerkklaar
Compatibel met Windows®
en Mac®
Optionele duplex unit en
tweede papierlade

< Always at your side
Telefoon

www.brother.nl

De kleurenprinter die net
een tikje professioneler is.
De nieuwe HL-2700CN, een laser printer die technisch even
in het oog lopend is als dat hij eenvoudig in het gebruik is.

HL-2700CN
Voor hoge kwaliteit, professionele kleuren documenten

Optionele papierlade
Verhoogt de papiercapaciteit tot 780 vel

Het produceren van hoge kwaliteit,
professioneel uitziende documenten vroeg
altijd om een technisch gecompliceerde en
hoog geprijsde printer – nu niet meer.
Brother heeft nu een printer geïntroduceerd
die aan al uw wensen voldoet.

HL-2700CN
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Tot 31ppm in mono, 8ppm in kleur
Professionele 2400 x 600 dpi resolutie
Netwerkklaar
Compatibel met Windows® en Mac®
Optionele duplex unit en een extra tweede
papierlade voor 530 vel

HL-2700CN

Ideaal voor kleine tot middelgrote werkgroepen en bedrijven die echt een goede
indruk willen creëren. Met een printsnelheid
van maximaal 31ppm in mono en 8ppm in
kleur, produceert de HL-2700CN snel en
constant goede kwaliteit mono afdrukken
en verbluffende scherpe kleuren
documenten.
Zeker, de HL-2700CN met zijn ruime
geheugen van 64MB (uitbreidbaar tot
576MB) kan elke verschillende taak aan,
van eenvoudige brieven en memo’s tot
gecompliceerde grafische documenten en
geheugen slurpende boekwerken, alles
met dezelfde snelheid en efficiency.

Hoog volume kleuren printer

Optionele duplex unit
Produceer dubbelzijdige documenten met de optionele
DX-2700 duplex unit

Een handige herprint functie maakt het
mogelijk het document dat het laatst is
geprint nogmaals te printen zonder
tussenkomst van de PC. Bovendien, met
zijn Windows® en Mac® compatibiliteit,
beschikt de HL-2700CN over al de
benodigde aansluitingen voor u en uw
business. Perfectie gegarandeerd.
Brother’s Colour Advanced Photoscale
Technologie (CAPT) biedt geloofwaardige
weergave van uw Windows® en Apple
Macintosh® documenten. Of u nou
grafieken, presentaties of illustraties print,
CAPT’s precisie fijne kleuren en neutrale
tinten zullen dicht tegen fotografische
kwaliteit liggen.
Dus, als u een printer nodig heeft die net
zo ontwikkeld is als de documenten die
u ermee wilt printen dan heeft u de
HL-2700CN van Brother nodig – een
printer die technisch geavanceerd is
maar gegarandeerd eenvoudig in het
gebruik.

Uitbreidbare functies die het verschil
maken
De HL-2700CN biedt een aantal uitbreidings
mogelijkheden die het meeste uit uw
investering halen. Een extra tweede papierlade
verhoogt de papiercapaciteit tot 780 vel, dit
alles voor gebruikers gemak. Met meer papier
in de printer en minder verspreid in uw kantoor
ziet het er ook netter uit.
Een duplex unit verbreedt de reeks aan
documenten die u kan creëren. Het
dubbelzijdig bedrukken van papier vermindert
het papiergebruik en afval, en natuurlijk de
kosten.

Eigenschappen
Indrukwekkende printsnelheid van 31ppm in
mono en 8ppm in kleur
Professionele, hoge resolutie Photoscale
technologie print kwaliteit, tot 2400 dpi class
Compatibel met Windows® en Mac®

Netwerkklaar (10/100Base TX Ethernet)
PCL 6, PCL 5c en BR-Script3 (Postscript 3 Taal
emulatie)
®

®

®

64MB geheugen, uitbreidbaar tot 576MB
Flexibele invoer, 250 vel in de standaard
papierlade en uitbreidbaar tot 780 vel

Verbonden aan het ondersteunen van
uw business
Het ontwikkelen en produceren van technologie
die uw wereld verbetert is niet de enige manier
waarop Brother uw zaken ondersteund. Onze
verbondenheid aan u gaat veel verder dan de
eerste aankoop, met een volledig pakket aan
waardeverhogende extra’s zoals:
Garantie
Voor extra gemoedsrust zijn alle Brother Laser
machines voorzien van 2 jaar garantie, waarvan
het eerste jaar een On-site garantie. Dit is
inclusief telefonische helpdesk en gratis On-site
reparaties (in het 1e jaar)

Beveiligd afdrukken
Een beveiligd afdrukken functie voor vertrouwelijke
documenten welke worden geprint vanuit een
Windows® applicatie. Er moet eerst een pincode op
de machine worden ingevoerd voordat de printer
gaat printen. De beveiligd printen optie kan ook
worden bediend via een web browser.
SAP Printen
Dit bewijst Brother’s continue verbondenheid aan
deze wereldwijde print oplossing.
BRAdmin Professional Software en Web BRAdmin
Brother’s krachtige BRAdmin Professional en Web
BRAdmin Software kan zowel gebruikt worden voor
het beheren van Brother printers als voor het bekijken
van de status van andere SNMP apparatuur.
Ingebouwde Web Server Ondersteuning
Naast de bovengenoemde beheer applicaties zorgt
een ingebouwde web server ervoor dat Windows®,
Macintosh® en zelfs Unix of Linux gebruikers met
web browser mogelijkheden hun printers kunnen
beheren.

HL-2700CN

Technische Specificaties

BEDIENINGSPANEEL

ENGINE
Technologie
Print snelheid

Electrofotografisch
Standaard
Duplex

Monochroom

Tot 31 pagina’s per minuut

Kleur

Tot 8 pagina’s per minuut

Monochroom

Tot 15,5 afdrukken per minuut

Kleur

Tot 4 afdrukken per minuut

Opwarmtijd
Eerste pagina

Monochroom

Resolutie

Display
Toetsen

Brother colour

13 seconden

matching Technologie

19 seconden

Fijn

600 x 600dpi

Fijn (CAPT)

2400dpi class

Normaal

600dpi class

Normaal (CAPT)

1200dpi class

Geheugen

Invoer

Standaard
Optioneel

Tweede papierlade
LT-27CL

530 vel

Optioneel

DX-2700

Automatisch dubbelzijdig printen

Standaard

Papierlade

Uitvoer

Standaard

Duplex unit

Uitbreidbaar tot 576MB, gebruikmakend van

PAPIERSPECIFICATIES
Papiersoorten

Optioneel

Compact Flash Memory™

Interface

Standaard

Hi-Speed USB2.0 en IEEE1284 Parallel

Netwerk

Standaard

250 vel

Normaal papier, Transparanten, Enveloppen,
Labels

Optioneel

Tweede papierlade

Interface

10/100Base TX Ethernet (Auto Negotiation)

LT-27CL

Normaal papier

Protocol

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NetBEUI

Duplex unit

Normaal papier

Beheer

BRAdmin Professional (voor LAN beheer)

Standaard

Papierlade

60 – 210 g/m2

Optioneel

Tweede papierlade

Papiergewicht

Web BRAdmin Professional (voor LAN/WAN
beheer), Web Based Beheer (Printer en

LT-27CL

Printserver beheer via web browser)
PCL®6, PCL®5c, BR-Script 3(PostScript® 3

Emulatie

Papier formaten

taal emulatie)
PCL

66 scalable lettertypen, 12 bitmap lettertypen,

60 – 105 g/m2

Standaard

Papierlade

A4, Letter, A5, B5, Executive, Enveloppen

Optioneel

Tweede papierlade
LT-27CL

A4, Letter, B5, Executive

Duplex unit

A4, Letter, A5, B5, Executive

Toner zwart

TN-04BK

10.000 pagina’s @ 5% dekking

Toner kleur (C, M, Y)

TN-04C / TN-04M, 6.600 pagina’s @ 5% dekking

13 barcodes
BR-Script 3

35 lettertypen

BS-3000

136 Agfa PostScript® lettertypen

BT-1000

10 barcode lettertypen

CONSUMABLES**

SOFTWARE

TN-04Y

PCL® driver voor Windows®

Printer Driver

OPC Belt

95/98/Me/NT4.0/2000 en XP, BR-Script 3

OP-4CL

60.000 afdrukken bij continu printen @
5% dekking

(PPD bestand voor

Hulpprogramma’s

60 – 105 g/m2

Duplex unit

en Transparanten

Epson FX-850, IBM® Proprinter XL, HP-GL

Optioneel

250 vel (of 15 enveloppen of 50
transparanten)

industriestandaard 144 pin DIMM
Opslag

Standaard

Papierlade

64MB

Optioneel

Ingebouwde lettertypen

Go, Job Cancel, Set, Back, 2 X scroll (+/-)

PAPIERCAPACITEIT

300MHz
Standaard

2 LED’s (Alarm en Status)

6 Toetsen

Standaard

BESTURING
Processor

2 regels, 16 tekens

LED

KLEUREN TECHNOLOGIE

Minder dan 45 seconden
Kleur

LCD

Windows®95/98/Me/NT4.0/2000 en XP en

Toner opvangbakje

WT-4CL

12.000 afdrukken @ 5% dekking

Macintosh® OS 8.6-9.2, OSX 10.2)

Fusing unit

FP-4CL

60.000 afdrukken @ 5% dekking

Interactieve Help

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Driver Deployment Wizard (alleen Windows®)
PRINTER DRIVER FUNCTIES*
Pagina Layout

N op 1 printen
Poster printen

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina’s tot 1 pagina

480 x 420 x 385 mm
31,5 kg

Printen

Minder dan 670W

OVERIGE

Vergroot 1 A4 en print deze op 4, 9 of
Stroomverbruik

25 pagina’s

Overige

Afmetingen (BxDxH)
Gewicht (incl toner)

Watermerk

Het is mogelijk tekst of berichten als

Standby

Minder dan 200W

printen

watermerk op uw documenten te printen

Slaapstand

Minder dan 17W

Printen

Minder dan 66dBa

Geluidsniveau

Snelle printerinstelling - Met deze functie
kunt u in het stuurprogramma snel
printopties selecteren

Milieu

Standby

Minder dan 54dBa

Stroombesparing

Gebruikt minder stroom indien niet in
gebruik

Beveiligd printen – een functie die het
Tonerbesparing

mogelijk maakt documenten pas te laten

Vermindert het tonerverbruik en verlaagt de
kosten

printen na het intoetsen van een pincode
Boeken printen – Stelt u in staat een
document dubbelzijdig in boekvorm te

* Alleen Windows®

printen en op pagina nummer te ordenen

** Wordt geleverd met een zwarte toner voor 5.500 pagina’s en kleurentoners elk voor 3.300 pagina’s
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Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon 020-5451251, Fax 020-6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: http://www.brother.nl en http://www.solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

