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Standaard duplex functie
Optionele netwerkkaart

< Always at your side

HL-6050DN
■
■

Optionele netwerkkaart
Netwerkklaar
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Brother HL-6050/D/DN

HL-6050
HL-6050D
HL-6050DN

Op de werkplek van vandaag is alleen
maar plaats voor de serieuze spelers.

HL-6050
HL-6050D
HL-6050DN

mono printers

Een kantoor waar
dagelijks grote print
hoeveelheden
verwacht kunnen
worden is geen plek
om risico’s te nemen.

Specificaties
Tot 24 ppm
1200 x 1200dpi resolutie
Ingebouwde duplexfunctie*
32MB standaard geheugen,
uitbreidbaar tot 160MB
Multifunctionele lade voor 100 vel
Beveiligd printen
Hi-Speed USB2.0 en parallel
Compatibel met Windows, Mac en Linux
10/100 Base TX Print Server met krachtige
beheersoftware**
* alleen HL-6050D en HL-6050DN
**Netwerk standaard op de HL-6050DN,
optioneel op de HL-6050 en HL-6050D

Gescheiden drum en toner
Verlagen van de kosten

De Brother HL-6050 serie is
ontwikkeld om te voorzien in de
printbehoeftes van drukke kantoren
en het produceren van hoogwaardige
prestaties en dit niet soms, maar
dagelijks. De hoge printsnelheid van
24ppm is imponerend volgens elke
standaard, net zoals de papiercapaciteit van maximaal 1100 vel als
een extra tweede lade is toegevoegd.
Het standaard geheugen van 32MB is
uit te breiden tot maximaal 160MB,
en geeft zo uitstekende werk
mogelijkheden. Om meer print
flexibiliteit toe te voegen zijn duplex
printen en volledige netwerk opties
beschikbaar bij deze reeks printers,
afhankelijk van welk model u kiest.
Ondanks de opmerkelijke mogelijkheden, blijft de HL-6050 serie simpel
en eenvoudig in het gebruik met de
betrouwbaarheid die u mag
verwachten van Brother. De voor de
hand liggende keuze voor de
professional.

Geeft een concurrerend voordeel
aan ieder kantoor.
Welk model uit de HL-6050 serie u ook
kiest u kunt op elk moment van de dag
rekenen op betrouwbare prestaties.
Het bedieningspaneel is de eenvoudigheid zelve en is uitgevoerd met een drie
kleuren back-lit LCD scherm waarop
direct de status te herkennen is zodat de
machine zo min mogelijk stil staat. Het
lage stroom verbruik en de hoge
capaciteit die u van de Brother verbruiksartikelen mag verwachten zorgen ervoor
dat ook uw financiële afdeling blij kijkt.
Het mooie van zowel de HL-6050 als de
HL-6050D is dat deze kunnen worden
uitgebreid zodra nodig en zo blijven
passen binnen uw printbehoeftes.

HL-6050
■ Optionele netwerkkaart

HL-6050D
■ Optionele netwerkkaart
■ Standaard duplexfunctie

HL-6050DN
■ Netwerkklaar
■ Standaard duplexfunctie

Flexibiliteit die werkt

Duplex printen

Netwerk beheer

Bijna elke printer zal beweren dat hij in staat is
flexibele oplossingen te bieden aan het moderne
kantoor. Het is echter iets anders om deze
oplossingen ook echt te bieden. Bij de HL-6050
serie zijn de prestaties het bewijs. Tegenwoordig
maken kantoren gebruik van meerdere
besturingssystemen zoals Windows, Mac en Linux.
De HL-6050 serie is ontwikkeld met dit gegeven in
het achterhoofd en kan aangestuurd worden door al
van deze systemen. Hi-Speed USB2.0 en parallelle
poorten betekenen dat het aansluiten niet
makkelijker kan, hierdoor kan u direct aan de slag.

Het is onmogelijk om de voordelen die duplex
printen geeft aan de efficiency en prestaties van
het moderne kantoor te onderschatten, hierom zijn
de HL-6050D en HL-6050DN standaard voorzien
van een duplex functie. Deze functie zal niet alleen
tijd en moeite verminderen, maar het zal
besparingen opleveren op de kosten voor het
printen en voor het milieu door een lager
papierverbruik.

Om er zeker van te zijn dat uw
netwerk werkt betekent dat u in
staat moet zijn het eenvoudig en
snel te beheren, Brother is zeer
verheugd haar rol te spelen in het
eenvoudiger maken van uw leven.
Zo hebben we een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om u te helpen
de printers die op uw netwerk
aangesloten zijn pro-actief te
beheren.

500 vel optionele tweede papierlade
Onmisbaar indien van meerdere papiersoorten gebruik wordt
gemaakt

Boek printen
Verklein een document van 32 A4 vellen tot een A5 boekje
van 8 vellen A4

Bij de papierinvoer opties zal de eindgebruiker de
grootste voordelen zien. De HL-6050 serie wordt
standaard geleverd met een papierlade voor 500 vel
en een multifunctionele lade voor 100 vel. Er is ook
een mogelijkheid om nog een extra tweede papierlade voor 500 vel toe te voegen. Deze mogelijkheid
zal onmisbaar blijken op elke werkplek waar dagelijks
gebruik gemaakt wordt van meerdere papiersoorten.

De Duplex functie is eenvoudig in te stellen,
u hoeft niet iets extra´s aan te schaffen en
wordt standaard geleverd op de HL-6050D
en de HL-6050DN.

De ‘Job Cancel’ en ‘Herprint’ functie verminderen
het aantal fouten en frustraties die er onvermijdelijk
insluipen op een druk kantoor.

Het printen van boeken wordt net zo makkelijk als
het printen van andere documenten en creëert een
professionelere reeks aan documenten voor zowel
intern als externe presentaties. Bijvoorbeeld, een
document van 32 A4 vellen kan verkleind worden
tot een A5 boekje van 8 A4 vellen.

Netwerk connectiviteit
De Brother NC-6100h netwerkkaart zorgt
ervoor dat u uw nieuwe printer moeiteloos op
een netwerk kan aansluiten – precies zoals
het hoort te zijn. Deze connectiviteit zit
standaard op de HL-6050DN en is als optie
beschikbaar voor de HL-6050 en de
HL-6050D.

Netwerk printen
Compatibel met de meest gebruikte
protocollen en platformen, inclusief Microsoft
Windows, Macintosh, Novell, Unix en linux
besturingssystemen. De combinatie van de
NC-6100h en uw nieuwe printer maken de
HL-6050 serie meer dan capabel genoeg om
te voldoen aan uw netwerk eisen.

We hebben ook een Web Server
ingebouwd, ongeacht welke
browser u gebruikt, kunt u eenvoudig uw Brother machine beheren.

Om ons netwerk beheer aanbod compleet
te maken leveren we onze BRAdmin
Professional Software voor het administreren
van via LAN aangesloten printers. Een Enterprise editie van deze software, voor het
administreren van WAN aangesloten printers,
kan gedownload worden van de website die
onderaan deze pagina wordt gegeven.

Macintosh netwerk
Onze eerste Rendezvousklare printer. Gebruikmakend
van de optionele NC-6100h
kan de printer eenvoudig op
een netwerk worden aangesloten. Hij maakt
gebruik van industrie standaard netwerk
protocollen en zero-configuration technologie
om automatisch apparaten te ontdekken en
aan te sluiten op een IP netwerk.
Een volledige lijst met specificaties van de NC-6100h Print
Server kunt u vinden op:
http://solutions.brother.com

Apparatuur zoals de HL-6050 serie vormen
een onderdeel van een nieuwe generatie
printers. Printers ontwikkeld met u, uw
medewerkers en uw bedrijf in het achterhoofd.
Standaard functies die het
verschil maken.
De Brother HL-6050 serie is uitgevoerd
met een aantal standaard functies die het
verschil in prestaties maken.

TCO ’99 en het perfecte kantoor
De verantwoordelijkheid voor het welbehagen
van de werknemer heeft nog nooit zo kritisch
ter discussie gestaan als op dit moment.
Er is ook niet te ontsnappen aan het feit dat

Nu vertrouwelijkheid steeds meer een

de bonus voor het verbeteren van de

afweging wordt is de ‘beveiligd

werkplek geheel voor de werkgever is.

afdrukken’ functie steeds waardevoller.

Aankoop beslissingen worden steeds vaker

Er is ook een automatische e-mail
waarschuwing functie met betrekking tot
de status van de printer. Er kan een
relevant persoon worden ingesteld zodat
als er een technische storing is, het
papier vast zit of de toner bijna op is,
deze een e-mail ontvangt en er direct
actie kan worden ondernomen.
Zo verkleint u de kans op een
‘stilstaande’ printer.
De barcode printfunctie, met
11 standaard ingebouwde en 10 extra
barcode opties, zal zeer waardevol
blijken voor elke distributie of retail
omgeving.
De HL-6050 serie kan ook standaard
SAP printen. Zo heeft u toegang tot meer
Brother print functies dan gewoonlijk met
andere merken.

beïnvloed door een ‘groen’ inkoopbeleid,
producten die mens en milieu vriendelijk
hebben de voorkeur.
Dat is precies waar Brother kan helpen.
Samenwerkend met TCO –
de organisatie die wereldwijd
campagne voert voor mens en
milieu vriendelijke en veilige
apparatuur voor de werkplek – ontwikkeld
Brother kantoor apparatuur die de veiligheid
van uw werknemers garandeert.

HL-6050/D/DN

Technische Specificaties
ENGINE

PAPIER CAPACITEIT

Technologie
Print snelheid

Invoer

Electrofotografisch
A4

Tot 24 ppm

Duplex printen

Tot 11 ppm

(alleen D & DN versie)
Eerste pagina
Resolutie

Multi functionele lade

Tot 500 vel kan worden opgeslagen in lade 1

LT-6000

Papier lade 2 (Optioneel)

Tot 500 vel kan worden opgeslagen in lade 2

Uitvoer

Bedrukte kant onder /
bedrukte kant boven

Tot 250 vel / tot 50 vel

Duplex

Standaard
(alleen D & DN)

Automatische duplex – A4 / Letter / legal

Papiersoorten

Multi functionele lade

Normaal papier, briefpapier, kringlooppapier,
enveloppen, Labels en tranparanten

Papierlade 1 & 2

Normaal papier, briefpapier, kringlooppapier,
transparanten (tot 10 stuks)

Papiergewicht

Multi functionele lade

60 – 161 g/m2

Minder dan 11 seconden
Windows 95 / 98 / Me
en NT4.0 / 2000 / XP

1200 x 1200 / 600 / 300 dpi

DOS

600 dpi

Mac OS

1200 x 1200 / 600 / 300 dpi

Linux

1200 x 1200 / 600 / 300 dpi

PAPIERSPECIFICATIES

BESTURING
Processor
Geheugen
Interface

Netwerk
connectiviteit

Aurora (SPARClite 200MHz)
Standaard

32MB

Paper Trays 1 & 2

60 – 105 g/m2

Multi functionele lade

Breed 89,9 tot 215,9 mm,
lang 116 tot 406,4 mm

Papierlade 1 & 2

A4, Letter, B5(ISO), A5, A6*, Exe, Legal
(* de optionele lade kan geen A6 aan)

Optioneel

Uitbreidbaar tot 160MB met 100 pin DIMM

Standaard
Optioneel

Hi-Speed USB2.0 en IEEE 1284 parallel
10/100 Base TX (NC-6100h)

Alleen DN versie

Als HL-6050D + 10/100 Base TX Netwerk

Interface

Optioneel 10/100 Base TX (NC-6100h)
Standaard op de DN versie

PRINTER DRIVER FUNCTIES**

Draadloos

Optional 802.11b/g (NC-7100w)

Pagina lay-out

Protocol

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

Beheer

BRAdmin Professional (Brother originele
Windows hulpmiddel voor Print Server beheer)

Papierformaten

Web BRAdmin – download van
http://solutions.brother.com

N-op 1 printen

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

Poster printen

Vergroot 1 A4 en print deze op 4, 9 of 25 pagina’s

Watermerk printen

Dit maakt het mogelijk vooringestelde
ekst of berichten als watermerk op uw
documenten te printen

Overige

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

Web Based Management (Print en printserver
beheer met behulp van de Web Browser)
Opslag

Interne lettertypen

Status venster - Geeft de status van de printer weer
op een PC

Optie

Compact Flash Memory

PCL
BR-Script3 (PostScript
level 3 language Emulatie)

66 scalable en 12 bitmap lettertypen, 11 barcodes
66 lettertypen

Optie

10 Agfa Barcode lettertypen (BT-1000)

Optie

136 Agfa PS3 lettertypen (BS-3000)

Windows

PCL Printer Driver voor Windows 95 / 98 / Me
en NT4.0 / 2000 / XP

AFMETINGEN/GEWICHTEN

BR-Script 3 (PPD bestand voor Windows 95 / 98 /
Me en NT4.0 / 2000 / XP)

Afmetingen (BxDxH)

Emulatie

PCL6, BR-Script 3 (PostScript level 3 language
Emulatie), IBM Proprinter XL, Epson FX-850

Macintosh

Hulpprogramma’s

(Alleen D & DN versie)

Boeken printen – Stelt u in staat een document
dubbelzijdig in boekvorm te printen en op pagina
nummer te ordenen

Toner

TN-4100

7.500 A4 pagina’s @5% dekking

Drum

DR-4000

30.000 A4 pagina’s (1 pagina per printjob)

Gewichten

Brother Laser Driver voor Mac OS 8.6 – 9.2,
Mac OS X 10.1/10.2
BR-Script 3 (PPD bestand voor Mac OS 8.6 – 9.2
en Mac OS X 10.1/10.2

Voor Linux (download via
http://solutions.brother.com)

Beveiligd printen – een functie die het mogelijk
maakt documenten pas te laten printen na het intoetsen
van een pincode

CONSUMABLES

SOFTWARE
Printer Driver

Tot 100 vel kan opgeslagen worden in de MF tray

Papier lade 1 (Standaard)

Interactieve Help – Instructie filmpje voor de
oplossing als er een foutmelding verschijnt op
de statusmonitor
Driver Deployment Wizard – Deze optie helpt u bij
de stappen die nodig zijn om een Brother Netwerkprinter op een Windows netwerk aan te sluiten

20,3 kg

HL-6050D & DN

20,8 kg

Printen

Minder dan 600W

OVERIGE
Stroomverbruik

GDI Printer Driver voor Linux
BR-Script 3 (PPD bestand voor Linux)

400 x 425 x 310 mm
HL-6050

Geluidsniveau

Milieu

Standby

Minder dan 110W

Slaap

Minder dan 8W

Printen

Minder dan 52 dB(A)

Slaap

Minder dan 39 dB(A)

Stroombesparing

Ja

Tonerbesparing

Ja

BEDIENINGSPANEEL
1 regel, 16 tekens, 3 kleuren

LED

1 LED

7 Toetsen

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

Minimum systeem eisen
Besturingssysteem
ersie

Processor
snelheid

Minimum
RAM

Aanbevolen
RAM

Beschikbare
HDD ruimte

WINDOWS®

Toetsen

LCD

95 / 98 / 98SE
NT 4.0
2000
Me
XP

486 – 66MHz
Pentium 75MHz
Pentium 133 MHz
Pentium 150 MHz
Pentium 300MHz

8MB
16MB
64MB
32MB
128MB

16MB
32MB
128MB
64MB
128MB

40MB
50MB
50MB
50MB
50MB

MAC™

Display

Werkt
met:

OS 8.6 tot 9.2
OS X 10.1 tot 10.2 of hoger

Alle basis modellen voldoen aan
de minimum systeem eisen

32MB
128MB

64MB
160MB

50MB
50MB

10.04.01.259.54321

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://solutions.brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

