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Çarpıcı
baskılar,
Etkili
performans
Tüm iş ihtiyaçlarınız için profesyonel renklerle
zahmetsiz üretkenliğin tadını çıkarın. En yeni
Brother renkli LED makineleri, üstün verimlilik,
kusursuz bağlantı ve düşük maliyetli teknolojiyi
kompakt ve kullanıcı dostu bir pakette bir araya
getirir.
İş yükünüzü azaltacak doğru yazıcıyı seçerek
ofisinizin sorunsuz işlemesine katkıda
bulunursunuz. Bu hızlı ve renkli yazıcı serisi, tüm
ofis ihtiyaçlarınızı tek bir düşük maliyetli cihazda
birleştirir ve günlük rolünüzde sizi desteklemeyi
amaçlayan bir dizi özellik ve işlevsellik sunar.

Verimlilik için
tasarlandı

Masraflarınızı
Düşürün
Kağıt İsrafını %50 Azaltın

Otomatik çift taraflı yazdırma ile kağıt israfınızı ve
giderlerinizi azaltın.

Toner Masrafınızı Düşürün

Net metinler ve canlı renkli çıktılar üretirken daha
az toner kullanan Toner Tasarruf Modu ile toner
ömrünüzü en üst düzeye çıkarın.

Toplam Sahip Olma Maliyetinizi Düşürün

Uygun fiyatlı standart ve yüksek verimli toner
kartuşlarıyla, daha düşük sayfa başı baskı maliyetiyle
daha fazla sayfa yazdırmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Etkileyici renkli
baskı
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Sessiz, hızlı, kablolu ve kablosuz ağ bağlantılı ve
USB’den baskı özellikli 4’ü bir arada yazıcı

24ppm baskı hızı
Otomatik çift taraflı baskı
250 sayfa kağıt çekmecesi
9.3cm renkli dokunmatik ekran
Kablosuz ve Network bağlantı
Wi-Fi direct
512MB hafıza
50 sayfa ADF
USB’den baskı ve tarama
1000* sayfa siyah / renkli baskı kapasiteli kutu içi toner

MFC-L3750CDW

*

Yaklaşık toner verimi ISO/IEC 19798 standardına göre hesaplanmıştır.

Sessiz, kablolu ve kablosuz ağ bağlantılı
3’ü bir arada yazıcı
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*
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Renkli dokunmatik ekranlı ve mobil baskı için
NFC özellikli hızlı ve sessiz yazıcı

YAZICI
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NFC

18ppm baskı hızı

24ppm baskı hızı

Otomatik çift taraflı baskı

Otomatik çift taraflı baskı

250 sayfa kağıt çekmecesi

250 sayfa kağıt çekmecesi

16 karakter x 2 satır LCD ekran

6.8cm renkli dokunmatik ekran

Kablosuz ve Network bağlantı

Kablosuz ve Network bağlantı

Wi-Fi direct

Wi-Fi direct

512MB hafıza

256MB hafıza

50 sayfa ADF - USB’den baskı ve tarama

NFC

1000* sayfa siyah/renkli baskı kapasiteli kutu içi toner

1000* sayfa siyah/renkli baskı kapasiteli kutu içi toner

DCP-L3551CDW

HL-L3270CDW

Yaklaşık toner verimi ISO/IEC 19798 standardına göre hesaplanmıştır.

Dikkat Çekici
Üretkenlik
Yüksek Baskı ve Tarama Hızı

24ppm*’e varan baskı hızı ve 27ipm*’e varan
tarama hızı ile verimliliğinizi arttırın.

Kesintisiz Çoklu Sayfa Tarama

Dual CIS Otomatik Belge Besleyici*, çift taraflı

belgeleri tek seferde tarar ve tarama sürenizi yarı
yarıya azaltır.

Günlük Görevler İçin Kısayol
Oluşturma
Kullanıcı dostu LCD dokunmatik ekran*

üzerinden en çok kullandığınız görevleriniz için

kısa yollar oluşturarak iş sürecinizi kolaylaştırın.
*Seçili modeler için geçerlidir.

Çok Yönlü Kağıt Yönetimi

250 sayfa kapasiteli kağıt çekmecesiyle sık sık
kağıt yükleme gereksinimini azaltır. Ek olarak,

manuel kağıt besleme yuvası 163gsm kalınlığına
kadar kağıt türlerini kolaylıkla işleyebilir.

Çoklu Görev Kabiliyeti

Brother makineleri çoklu görev yetenekleri ile

donatılmıştır, böylece mevcut yazdırma işinizin

tamamlanmasını beklemeden bir sonraki göreve
geçebilirsiniz.

Gelişmiş Bağlantı,
Büyük Kolaylık
Kablolu ve Kablosuz Paylaşım

Sorunsuz Bağlantı

üzerinden ağınızdaki birden fazla kullanıcıyla

mobil cihazlarınızdan bağlanın. Ayrıca, Brother

zahmetsizce paylaşın. Entegre NFC okuyucusu*

Cloud Apps*, WebConnect* ve Cloud* gibi

ile kullanıcılar, NFC özellikli mobil cihazlarına basit

yenilikçi özelliklerle baskı ve tarama işlerini

bir dokunuşla kablosuz erişim sağlayabilirler.

sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin.

Brother makinenizi, dahili Wi-Fi* ve Ethernet

USB Üzerinden Baskı

Hızlı baskı ve tarama için USB okuyucu*.

* Seçili modeler için geçerlidir.

Sorunsuz baskı veya tarama için doğrudan

HL-L3270CDW

Genel
6.8cm renkli LCD dokunmatik ekran
256MB hafıza

Teknik Özellikler

Baskı
24ppm siyah & renkli baskı hızı
8ppm siyah & renkli çift taraflı baskı hızı
2,400 dpi (600 x 2400) çözünürlük
PCL6, BR-Script3, PDF sürümü 1.7, XPS sürümü 1.0

Bağlanabilirlik
Yüksek hızlı USB 2.0
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Kablosuz ağ IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Direct™
NFC (mobil baskı ve tarama için)

Mobil
iPrint&Scan
Brother yazıcı servisleri eklentisi (Android)
AirPrint
Google Cloud Print 2.0
Mopria

Kağıt Kullanımı2
Standart kağıt çekmecesi - 250 sayfa
Manuel kağıt besleme çekmecesi - 1 sayfa
Kağıt çıkış çekmecesi - yüz aşağı 150 sayfa, Yüz yukarı (düz kağıt yolu) - 1 sayfa
Standart çekmece kağıt ağırlığı - 60-163g/m2
Manuel besleme kağıt ağırlığı- 60-163g/m2

Sarf Malzemeleri
Kutu içi toner 1,000 TN-273 BK / TN-273 CMY1
Standart toner 1,400 TN-273 BK / 1,300 TN-273 CMY1
Yüksek kapasiteli toner 3,000 TN-277 BK/ 2,300 TN-277 CMY1
Drum ünitesi - yaklaşık 18,000 sayfa DR-273 CL (1 sayfa/iş)
Kemer ünitesi - yaklaşık 50,000 sayfa (2 sayfa/iş)
Atık toner kutusu - yaklaşık 50,000sayfa (5 sayfa/iş)

1
2

Yaklaşık toner verimi ISO/IEC 19798 standardına göre hesaplanmıştır.
80gsm ağırlıkla, ılık ve nemsiz bir ortamda hesaplanmıştır.

DCP
-L35
51CD
W
MFC
-L37
50CD
W

Genel
16 karakter x 2 satır LCD ekran
9.3cm renkli LCD dokunmatik ekran

Teknik Özellikler

512MB hafıza

Baskı
18ppm siyah & renkli baskı hızı
24ppm siyah & renkli baskı hızı
6ppm siyah & renkli çift taraflı baskı hızı
8ppm siyah & renkli çift taraflı baskı hızı
2,400 dpi çözünürlük(600 x 2400)
PCL6, BR-Script3, PDF sürümü 1.7, XPS sürümü 1.0

Tarama
27ppm siyah & 21ppm renkli tarama hızı
1,200 x 2,400dpi çözünürlük (tarayıcı yüzeyinden)
600 x 600dpi çözünürlük (ADF ‘den)
E-posta, Fotoğraf, OCR, FTP, Ağ dosyası (Sadece Windows®), File & SharePoint3
Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote4 ’ye tarama

Fotokopi

18cpm siyah & renkli kopyalama hızı
24cpm siyah & renkli kopyalama hızı
Otomatik çift taraflı fotokopi
600 x 600dpi kopyalama çözünürlüğü

Faks
33.6kbps Super G3
Çift taraflı faks alma

Bağlanabilirlik
Yüksek hızlı USB 2.0
USB yuvası (Ön yüzde)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Kablosuz ağ bağlantısı IEEE 802.11 b/g/n & Wi-Fi Direct™
Mobil Baskı - iPrint&Scan, Brother yazıcı servisleri, Airprint, Google Cloud print, Mopria

Kağıt Kullanımı5
Standart kağıt çekmecesi - 250 sayfa
Manuel kağıt besleme çekmecesi - 1 sayfa
Otomatik belge çekmecesi (ADF) - 50 sayfa
Kağıt çıkış çekmecesi - yüz aşağı 150 sayfa, yüz yukarı (düz kağıt yolu) - 1 sayfa
Standart çekmece kağıt ağırlığı, manual besleme, çok amaçlı çekmece - 60 to 163g/m2
Kağıt ağırlığı (ADF) - 64 to 105 g/m2

Sarf Malzemeleri

Kutu içi toner 1,000 TN-273 BK / TN-273 CMY1
Standart toner 1,400 TN-273 BK/ 1,300 TN-273 CMY1
Yüksek kapasiteli toner 3,000 TN-277 BK/ 2,300 TN-277 CMY1
Drum ünitesi - yaklaşık 18,000 sayfa DR-273 CL (1 sayfa/iş)
Kemer ünitesi - yaklaşık 50,000 sayfa (2 sayfa/iş)
Atık toner kutusu - yaklaşık 50,000 sayfa (5 sayfa/iş)

Yaklaşık toner verimi ISO/IEC 19798 standardına göre hesaplanmıştır.
Ek indirme gerektirir.
Sunulan yazılımda mevcuttur.
4
Ağa bağlıyken çalışır.
5
80gsm ağırlıkla, ılık ve nemsiz bir ortamda hesaplanmıştır.
1
2
3

Orijinal Brother
sarf malzemeleri
kalite garantisi
sunar.

Yeni renkli lazer yazici serisi ile
uyumlu sarf malzemeleri

TN-273BK
1,400 SAYFA*

TN-273CMY
1,300 SAYFA*

Yüz Yıllık Müşteri Memnuniyeti

TN-277BK

Tüm Brother ürünleri, yıllarca hizmet edebilmeleri için
zorlu testlerden geçirilmiştir. Geleneksel Japon kalite,
hizmet ve bütünlük değerlerinin en son teknolojik
yeniliklerle buluştuğu Brother ürünleri ile ofis
verimliliğinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

3,000 SAYFA *

Sayısız Ödüle Layık

TN-277CMY
2,300 SAYFA *

DR-273CL
18,000 SAYFA *

*Yaklasık toner verimi ISO/IEC 19798 standardına göre hesaplanmıstır.

Brother üst üste 5 yıl boyunca, PCmag’ın prestijli
Business Choice Ödülü'nü kazandı. Ayrıca memnuniyet
ve güvenilirlikte en yüksek puanı alarak, PCmag’ın
Readers’ Choice Ödülünü 9 yıl üst üste kazandı.

Brother Yanınızda

Brother olarak, hedefimiz müşterilerimizi ilk sıraya
koymaktır, bu yüzden ürün garanti süresine bakmaksızın
her zaman müşterilerimizin tarafında olmayı tercih
ediyoruz. Satın alınan her Brother ürünüyle elde edilen
üstün hizmet kalitesi ve garanti kapsamı, bunun en
büyük göstergesidir.
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