
www.brother.nlDe HL-3140CW is een hoogwaardige 
en snelle kleurenprinter, die dankzij 
het compacte design en de draadloze 
netwerkverbinding uitermate geschikt is 
voor het moderne kantoor.

HELDERE KLEUREN AFDRUKKEN   
VIA WI-FI VERBINDING

HL-3140CW



INVESTEREN IN KLEUR 
heeft voor uw bedrijf grote voordelen. 
In kleur worden ideeën helderder,
krijgen presentaties meer impact
en valt u op tussen de concurrentie. 
Kleur kan het verschil maken tussen het
mislopen, of het binnenhalen van een 
order. Met mooie, heldere afdrukken 
van hoge resolutie is de HL-3140CW
de beste investering die u kunt doen.
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Efficiënt
Minimaliseer tijdverlies  
dankzij de ruime papierlade 
van 250 vel. 

Flexibel
Print op dikker papier en 
enveloppen via de handmatige 
papierinvoer met rechtdoorvoer 
pad.

Snelheid
Hoge printsnelheid tot 18 
pagina’s per minuut in kleur.

De HL-3140CW levert uitstekende printprestaties en beschikt over diverse innovatieve functies. Compact, snel, 
draadloos en met diverse opties voor het printen vanaf mobiele apparaten, is de HL-3140CW een moderne  
kleurenprinter die een toegevoegde waarde is binnen bedrijven en kantoren die zich willen onderscheiden. Daarnaast 
profiteert u van optimale betrouwbaarheid, flexibiliteit en kunt u de standaard printkosten verlagen door gebruik te 
maken van hoge capaciteit tonercartridges.

Compact
Ideaal voor kleine, drukke  
werkplekken waar de ruimte 
beperkt is. 

Kwaliteit
Creëer professionele 
zakelijke documenten  
met heldere kleuren.

Draadloos
Deel de printer met meerdere 
gebruikers binnen het draadloze 
netwerk.

Reduceer printkosten
Verlaag de printkosten met 
de optionele hoge capaciteit 
tonercartridges.

HL-3140CW

HL-3140CW

Mobiel
Gebruik Apple AirPrint of 
Google Cloud Print

TM
 om 

direct te printen vanaf 
mobiele Apple of Android

TM
 

apparaten.



1 Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752   2 Raadpleeg www.brother.nl/iprintscan voor de meeste recente ondersteuning

De HL-3140CW is een compacte,  moderne kleurenledprinter met een breed scala aan functies, die speciaal zijn afgestemd op de behoeften 
van thuiskantoren en bedrijven. De hoge printsnelheid van 18 ppm in kleur en zwart-wit, zorgt ervoor dat documenten van professionele 
kwaliteit razendsnel worden afgedrukt.

Profiteer v an fl exible aa nsluitmogelijkheden zo als de  dr aadloze ne twerkverbinding, wa ardoor me erdere ge bruikers va naf di verse 
werkplekken kunnen printen. Daarnaast is er een reeks mobiele functies beschikbaar, zoals direct printen vanaf een Apple, Android of 
Windows smartphone of tablet via de gratis Brother iPrint&Scan app. Tevens kan er direct geprint worden via Apple AirPrint en Google 
Cloud Print™. 

U kunt besparen op printkosten door te kiezen voor de voordelige, hoge capaciteit tonercartridges, waarmee u tot wel 2.200 pagina’s 
kunt afdrukken. Alle Brother kleurenledprinters maken gebruik van gescheiden drums en toners, waardoor u verder kosten bespaart. 
Met de HL-3140CW bent u verzekerd bent van een laag energieverbruik, een lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. 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.

Algemeen

Kleurenprinter

Papier

Technologie Elektrofotografische kleurenledprinter
Processor 333 MHz
Geheugencapaciteit 64 MB
Lokale interface Hi-Speed USB 2.0
Draadloze netwerk interface IEEE 802.11b/g/n (WLAN)
Display  LCD scherm, 1 regel van 16 karakters
Mobiele verbinding iPrint&Scan2, AirPrint, Google Cloud Print™ en Wi-Fi Direct™
Easy Wireless Setup Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)  

AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

Printsnelheid (A4) Tot 18 ppm (pagina’s per minuut) in kleur zwart-wit
Printresolutie Tot 2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi 
Emulatie GDI (host based)
Eerste pagina  in minder dan 16 seconden in kleur en zwart-wit vanuit de gereedstand
Opwarmtijd in minder dan 24 seconden vanuit de slaapstand 

Papierinvoer 250 vel standaard papierlade, 1 vel handmatige papierinvoer
Papieruitvoer 100 vel (bedrukte zijde onder), 

1 vel (bedrukte zijde boven) m.b.v. recht doorvoerpad
Papiersoort Standaard papierlade - standaard en gerecycled papier (60 -105 g/m2) 

Handmatige papierinvoer - standaard, gerecycled, glanzend en band  
papier (60-163 g/m2)

Papiermaat Standaard papierlade - A4, letter, B5 (JIS), A5, A5( long edge),  
A6, executive, legal, folio. (dubbelzijdig printen alleen op A4) 
Handmatige papierinvoer - breedte 76,2 mm tot 216 mm, 
lengte 116 mm tot 355,6 mm

Enveloppen en labels printen Ja, vanuit de handmatige papierinvoer (nauwkeurigheid en betrouwbaarheid  
zijn afhankelijk van de kwaliteit en het papiersoort)

Meegeleverde toners Circa 1.000 pagina’s1

Standaard toners TN-241BK - 2.500 pagina’s1

TN-241C/M/Y - 1.400 pagina’s1

Hoge capaciteit toner TN-245C/M/Y - 2.200 pagina’s1

Drum unit DR-241CL - 15.000 A4 pagina’s
Belt unit BU-220CL – tot 50.000 pagina’s
Toner opvangbak WT-220CL – tot 50.000 pagina’s 

Met verpakking BxDxH: 59,7 x 52,1 x 36,4 cm / 21 kg 
Zonder verpakking BxDxH: 41 x 46,5 x 24 cm / 17,4 kg

HL-3140CW Technische specificaties

Ondersteunende besturingsystemen

Windows® Windows 8® (32 en 64 bit edities), Windows 7® (32 en 64 bit edities),  
Windows Vista® (32 en 64 bit edities),
Windows® XP Professional (32 en 64 bit edities),  
Windows® XP Home edities,  
Windows® Server 2008 R2,
Windows® Server 2008 (32 en 64 bit edities),  
Windows® Server 2003 (32 en 64 bit edities)

Macintosh Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 omgeving)

Raadpleeg www.brother.nl/bsc voor
de meest recente ondersteuning

N-up printen Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4-pagina’s tot één A4-blad (Windows en Mac)
Poster printen Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Watermerk printen Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
ID printen Voegt identificatie toe aan uw afgedrukte documenten (zoals datum/tijd)
Folder printen Print professionele documenten in boekvorm mbv de automatische  

duplexfunctie
Blanco pagina’s overslaan Blanco pagina’s in een document worden overgeslagen
Tekst afdrukken in zwart Zet alle tekst in uw documenten automatisch om naar zwart,  

wanneer deze wordt afgedrukt 

Windows printerdriver functies

Verbruiksartikelen

Afmeting en gewicht

Milieu

TEC waarde 0.9 kWh / week 
Stroomverbruik 335 W in werking, 60 W gereed, 5.5 W slaapstand,   

0.57 W diepe slaapstand, 0.05 W stroomuitschakelstand 
Geluidsdruk 53 dBA in werking, 33 dBA gereed
Geluidskracht 6.31B in werking, 4.15 B gereed
Eco bespaarstand Verminderd stroomgebruik indien niet in gebruik
Toner bespaarstand Verminderd tonerverbruik

Levensduur
Aanbevolen aantal afdrukken 300 tot 1.500 pagina’s
per maand 

Gebruik

ORIGINELE

Smartphone App 

iPrint&Scan 
www.brother.eu/apps
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