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HL-5130 
● Optionele Netwerk Interface

HL-5140 
✚ Optionele tweede papierlade

HL-5150D
✚ Standaard Duplex

HL-5170DN 
✚ Netwerkklaar



Met toegevoegde functies en
toegevoegde waarde, deze
printers zijn gemaakt voor zaken.
Een druk kantoor of een werkgroep kan het zich niet veroorloven om
in te leveren op print snelheid en betrouwbaarheid. Maak kennis met
de Brother HL-5100 serie. Deze lijn van mono laser printers is
ontwikkeld om in de prestatie eisen van een werkplek te voorzien.

Snelheid en prestaties

Fors, maar toch compact, deze printers

zien eruit alsof ze klaar zijn om te presteren

en dat is precies wat ze doen. Met print-

snelheden van 17ppm tot 20ppm en een

volledige HQ1200 resolutie*, levert deze

serie kraakheldere documenten, zelfs bij de

hoogst mogelijk snelheid.

Volledig uit te breiden geheugen

De HL-5100 serie biedt gevarieerde

geheugen capaciteiten – standaard van

8MB tot 32MB*.

Deze flexibiliteit stelt u in staat de printer

te kiezen die het beste bij uw werkdruk

past, zo voorkomt u een knelpunt bij de

zwaarste printeisen. Dit betekent ook dat

het netwerk niet te zwaar wordt belast

zodat andere taken sneller kunnen

verlopen.

Met een volledig uit te breiden geheugen

capaciteit tot 144MB of 160MB is elke

werkgroep in staat te voorzien in

veranderende omstandigheden, dit

zonder de printers te vervangen.

* Afhankelijk van het model 

Mono Printers

HL-5100 Serie
Ontwikkeld om te voorzien in de behoeften van het 
moderne kantoor

Optionele tweede papierlade voor 250 vel
Verbeterde print veelzijdigheid

HL-5130
■ Optionele Netwerk Interface

HL-5140 
■ Optionele tweede papierlade
■ Optionele Netwerk Interface

HL-5150D standaard duplex printen

■ Multifunctionele lade voor 50 vel
■ Optionele tweede papierlade
■ Optionele Netwerk Interface

HL-5170DN standaard duplex printen

■ Netwerkklaar
■ Multifunctionele lade voor 50 vel
■ Optionele tweede papierlade

HL-5130
HL-5140

HL-5150D
HL-5170DN



Compatibiliteit

Op het kantoor van vandaag, waar steeds meer gebruikers werken met verschillende

systeemsoftware, hebben werkgroepen een printer nodig die onder meerdere plat-

formen kunnen werken. Dit is waarom alle printers uit de HL-5100 serie geoptimali-

seerde drivers hebben voor Windows 95 tot XP, Mac OS 8.6 tot 10.2, Linux en Dos*.

De HL-5100 serie is standaard voorzien van zowel een Hi-Speed USB 2.0 als een

parallelle poort. Zo kunt u uw huidige Operating System blijven gebruiken zonder te

upgraden, dit bespaart u tijd en geld.

Papier capaciteit om aan elke eis te voldoen

De dagen waarin alleen op eenvoudig wit papier geprint werd zijn al lang voorbij. 

Op het moderne kantoor moeten werkgroepen niet alleen op verschillende soorten

en kleuren papier, maar ook briefpapier, enveloppen en labels printen. Keuze is

weer het sleutelwoord bij de HL-5100 serie.

Alle modellen zijn voorzien van een papiercassette van 250 vel, de 

HL-5150D en HL-5170DN gebruikers krijgen in plaats van een hand-

matige papierinvoer voor 1 vel een multi functionele lade voor 50 vel. 

Er is tevens een extra tweede papierlade beschikbaar*. Dit niveau van

flexibiliteit verhoogt de print veelzijdigheid en efficiency.

* Niet beschikbaar voor HL-5130

Kwaliteits consumables besparen tijd en geld

Direct vanaf de eerste print biedt de HL-5100 serie

exceptionele waarde zonder extra of verborgen kosten. 

In plaats van met een starter cartridge welke slechts

1.500 pagina’s meegaat, wordt deze reeks machines

geleverd met een volledige cartridge (3.500 pagina’s)

en een aparte drum welke pas na 20.000 pagina’s

vervangen hoeft te worden. Het duidelijke

voordeel hiervan is dat de kosten per pagina

laag worden gehouden.

Er kan nog efficiënter gewerkt en meer

bespaart worden door de optionele hoge

capaciteit toner te gebruiken, deze

toner gaat tot 6.700 pagina’s mee.

Originele Brother verbruiksartikelen

verbeteren de prestaties en alle

printers uit de HL-5100 serie

worden geleverd met 2 jaar

garantie, waarvan het 1e jaar

een On-Site garantie is.



Netwerk Connectiviteit
Brengt netwerk aansluitingen naar nieuwe hoogtes van snelheid,
betrouwbaarheid en efficiency.

Op een modern kantoor is het over een netwerk delen van gegevens
een geaccepteerde norm geworden. Afhankelijk van uw netwerk
benodigdheden stelt de HL-5100 serie u in staat een netwerkklaar
model of een model dat eenvoudig geüpgrade kan worden te kiezen.

Netwerk connectiviteit is een standaard functie op de HL-5170DN en
een optie op de andere modellen. De HL-5100 serie is zo ontworpen
dat deze moeiteloos geïmplementeerd kan worden in de meeste
netwerken en ondersteund de standaard snelheden en protocollen.

Voor de IT Administrator

Netwerk Beheer

Onderhoud is essentieel in de drukke netwerk omgevingen van
vandaag, daarom biedt Brother een aantal hulpmiddelen die u helpen
bij het pro-actief onderhouden van de in het netwerk aangesloten
printers.

Een ingebouwde Webserver biedt u een platform dat met elke
webbrowser toegankelijk is om uw apparaten te onderhouden. E-mail
meldingen kunnen de Administrator of de gebruikers berichten over
de status van de machine, bijvoorbeeld over de verbruiksartikelen of
een lege papiercassette.

Additioneel biedt Brother BRAdmin Professional Software voor het
beheren van apparaten die aangesloten zijn via LAN. 
Een Enterprise Edition van deze software (Web BRAdmin) kan worden
gedownload van de Brother Solutions website 
(http://solutions.brother.com/webbradmin).

Netwerken bij Macintosh™
De HL-5170DN ondersteunt het Apple Rendezvous protocol en biedt
zero configuratie netwerk connectiviteit in OS/X 10.1 of hoger.

Brother. Always at your side.
Het produceren en ontwikkelen van technologieën die uw wereld
verbeteren is niet de enige manier waarop Brother uw business
ondersteund. Brother’s toewijding aan haar klanten gaat veel verder
dan de eerste aankoop, met een groot pakket aan waarde
verhogende extra’s zoals:

■ 2 jaar Garantie
Het eerste jaar On-Site, daarna Carry-in. Inclusief technische
Helpdesk en 24/7 interactieve ondersteuning.

■ SAP printen (HL-5140, HL5150D en HL-5170DN)
Demonstreert Brother’s continue toewijding aan deze wereldwijde
print oplossing.

■ Barcode printen (HL-5140, HL-5150D en HL-5170DN)
Handige applicatie voor documenten die strikte controle en
referentie nodig hebben.

■ E-mail meldingen (HL-5170DN)
De printer informeert individuen of groepen van netwerk
gebruikers over de status van de printer. 

■ BRAdmin Professional Software (HL-5170DN)
Een gratis hulpmiddelen voor het efficiënt beheren van printers die
via een LAN zijn aangesloten.



HL-5150D en HL-5170DN – Duplex functie

De HL-5150D en de HL-5170DN zijn beiden standaard voorzien van

een duplex-unit, hierdoor bespaart u tijd en kunt u direct dubbelzijdig

printen.

Of het nu de bedoeling is om professionele documenten te

produceren of om papier en zo de kosten te besparen, de HL-5150D

en de HL-5170DN bieden u de mogelijkheid om automatisch op beide

zijden van het papier te printen. Selecteer eenvoudig de optie in de

printer driver en de machine doet de rest.

Boeklet printen

Het printen van boeken wordt een simpele en eenvoudige manier om

professionelere documenten te maken voor zowel interne als externe

presentaties. Deze functie reduceert de kosten van het papier, een

document van 32 vellen A4 papier kan zo verkleint worden tot een 

A5 boekje van 8 A4 vellen.



HL-5100 Series

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.

Technische Specificaties

Contact:

MODEL HL-5130 HL-5140 HL-5150D HL-5170DN

Engine
Technologie Electrofotografisch
Print snelheid A4 Tot 17 ppm Tot 20 ppm

Duplex printen NVT Tot 9 ppm
Eerste pagina Minder dan 10 seconden
Resolutie Windows 95 / 98 / Me en HQ1200 (2.400 x 600) / 600 / 300dpi

NT4.0 / 2000 / XP
Mac OS 8.6 - 9.21 HQ1200 (2.400 x 600) / 600 / 300dpi
OSX 10.1/10.2
DOS NVT 600dpi

Besturing
Processor 133Mhz
Geheugen Standaard 8MB 16MB 32MB

Optioneel NVT Uitbreidbaar tot 144MB, met 1 standaard DIMM Uitbreidbaar tot 166MB, met
(100pin) 1 standaard DIMM (100pin)

Interface Standaard Hi-Speed USB2.0, IEEE 1284 parallel Hi-Speed USB2.0, IEEE 1284
parallel, Fast Ethernet 10/100 BaseTX

Netwerk Interface Optioneel 10/100 BaseTX (NC- 2100p) Standaard 10/100 BaseTX
Netwerk Connectiviteit Protocol NC-2100p: TCP/IP, NetBEUI NC-2100p: TCP/IP, NetBEUI, Appletalk Standaard: TCP/IP, Netware IPX/SPX,

AppleTalk, DLC/LLC
Beheer BRAdmin Professional (Brother originele Windows

hulpmiddel voor print serverbeheer)
Web BRAdmin - download van

http://solutions.brother.com
Web Based Management (Print and Printserver

beheer via de Webbrowser)
Emulatie GDI PCL®6 PCL®6, BR-Script 3 (PostScript® Emulatie), IBM® Proprinter XL, Epson® FX-850
Interne lettertypen NVT PCL®: 49 scalable lettertypen, 12 bitmap lettertypen PCL®: 66 scalable lettertypen, 12 bitmap lettertypen,

11 bar codes 11 bar codes BR-Script 3: 66 scalable lettertypen

Software
Printer Driver Windows® PCL® Printer Driver voor Windows® 95 / 98 / Me, en NT®4.0 / 2000 / XP

NVT BR-Script 3 (PPD file voor Windows 95 / 98 /Me, NT4.0 / 2000 / XP)
Macintosh® Brother Laser Driver voor Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac® OS X 10.1/10.2

N/A BR-Script 3 (PPD file voor Mac® OS 8.6 - 9.2, en Mac®OS X 10.1/10.2)
Hulpprogramma’s Interactive Help Interactieve Driver Deployment Wizard

Bedieningspaneel
Scherm LED 3 Kleuren LED geeft de status weer van de toner, de druk en het papier
Toetsen 2 toetsen Go en Job Cancel

Papiercapaciteit
Papiersoorten Multifunctionele lade N/A 50 vel

Handmatige invoer 1 vel N/A
Papierlade 1 (Standaard) Tot 250 vel

LT-5000 Papierlade 2 (Optioneel) N/A Tot 250 vel
Uitvoer Bedrukte kant onder/boven 125 vel / 1 vel 125 vel / 25 vel
Duplex Handmatig dubbelzijdig printen Automatisch dubbelzijdig printen

Papier Specificaties
Papiersoorten Multifunctionale lade NVT Normaal papier, briefpapier, kringloop papier, enveloppen, labels en transparanten                                

Handmatige invoer                                   Normaal papier, briefpapier, kringloop papier, enveloppen, labels en transparanten     NVT               
Papierlade 1 & 2 Normaal papier, briefpapier, kringloop papier en transparanten

Papier gewicht Multifunctionele lade NVT 60 - 161 g/m2

Handmatige invoer 60 - 161 g/m2 NVT
Papierlade 1 & 2 60 - 105 g/m2

Papierafmetingen Multifunctionele lade NVT Breed 69.9 tot 215,9, Lang 116 tot 406,4 mm
Handmatige invoer Breed 69.9 tot 215,9, Lang 116 tot 406,4 mm NVT
Papierlade 1 & 2 A4, Letter, B5(ISO), A5, B6(ISO), A6, Exe, Legal  (A6 niet mogelijk in de optionele twee papierlade)

Printer Driver Functies*

Pagina layout N-op-1 printen Print2, 4, 9, 16 of 25 pagina’s op 1 pagina
Poster printen Vergroot 1 A4 pagina en print deze op 4, 9 of 25 pagina’s
Wartemerk printen Het is mogelijk vooringestelde tekst of berichten als watermerk op uw documenten te printen

Overige Snelle Printerinstelling Met deze functie kunt u in het stuurprogramma snel printopties selecteren
Statusvenster Geeft de status van de printer weer op een PC
Afdrukken Boeken NVT Stelt u in staat een document dubbelzijdig in boekvorm te printen

en op pagina nummer te ordenen

Verbruiksartikelen
Toner Standaard 3.500 pagina’s @5% dekking, continu printen (meegeleverd)

Hoge capaciteit 6.700 pagina’s @5% dekking, continu printen
Drum standaard 20.000 pagina’s, 1 pagina per printopdracht

Afmetingen / Gewichten
Afmetingen (BxDxH) 382 x 383 x 252 mm 382 x 401 x 252 mm
Gewichten 10,5 kg 11,9 kg

Others
Stroomverbruik Printen Minder dan 460 W

Stand-by Minder dan 75 W
Slaapstand Minder dan 5 W Minder dan 6 W

Geluidsniveau Printen Minder dan 50 dB(A)
Stand-by Minder dan 30dB(a)

Milieu Stroombesparing Ja
Tonerbesparing Ja 10
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* Alleen Windows®.


