
Daha Fazlasını
İsteyin

Hızlı ve güvenilir
mono lazer yazıcı serisi.
İşiniz için en akıllı çözüm.

www.brother.com.tr
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Maliyet tasarrufu
göz önünde
bulundurularak
tasarlanmıştır.

 
 

İşiniz için her dakikanın değerli 
olduğunun farkındayız. 
Güvenebileceğiniz bir cihaza sahip 
olduğunuzdan emin olmak, hız ve 
kullanım kolaylığı kadar önemlidir.

Üst düzey baskı hızı, geliştirilmiş mobil bağlantı ve maliyet 
tasarrufu yenilikleri ile Brother'ın yeni mono lazer yazıcı serisi iş 
verimliliğini bir adım öteye taşıyor.

Her şeyden önemlisi, yıllardır ödüllere layık görülen teknolojimize 
her zaman güvenebilirsiniz.

Yüksek kapasiteli toner seçenekleri ile 
toplam sahip olma maliyetini düşürür.

3000 sayfa kapasiteli toner seçenekleri ile sayfa başına daha 
düşük maliyetle daha fazla baskı hacminin tadını çıkarın.

Kağıt harcamalarınızı %50 oranında 
azaltır.

Otomatik çift taraflı yazdırma özellikli Brother yazıcılar, aksi 
belirtilmediği sürece tüm yazdırma işlerini belgenin her iki 
tarafına da yazdırılacak şekilde ayarlamanıza izin verir ve kağıt 
israfını yarı yarıya azaltır.

Toner masraflarınızda tasarruf sağlar.

Toner değişimi, baskı yönetimi için en yüksek maliyetli kısımdır.  
Toner Tasarruf Modu daha az toner kullanarak yazdırma 
seçeneği sunarken, net ve okunaklı metinler üretir.

TOPLAM BASKI
MASRAFLARINI

DÜŞÜRÜN



6.8 cm Renkli 
LCD Dokunmatik 

Ekran

Mobil ve Bulut Baskı

50 Sayfa ADF

Performansın 
ötesindeki 
verimlilik

34ppm
Baskı Hızı

250 Sayfa
Kağıt Çekmecesi

Otomatik 
Çift Taraflı Baskı

NFC Kart Okuyucu

MFC-L2771DW

Dahili Kablolu
ve Kablosuz Ağ Bağlantısı 

Şaşırtıcı baskı hızı

Vasat baskı hızlarının sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. 
Dakikada 34 sayfaya kadar mükemmel baskı performansı, 
hızlı ısınma ve ilk sayfa çıkış süreleri ile ofis verimliliğinizi yeni 
boyutlara taşıyabilirsiniz.

Etkileyici baskı kalitesi

Keskin metin ve grafiklerle yüksek kaliteli çözünürlükte 
etkileyici, profesyonel görünümlü belgeler oluşturun.

Gelişmiş kağıt yönetimi

250 sayfa standart kağıt çekmecesi, 50 sayfa ADF ve 230 
g/m²'ye kadar çeşitli kağıtları yönetebilme yeteneği ile artık 
daha az çaba sarf ederek daha fazlasını yapabilirsiniz.





34ppm baskı hızı

Otomatik çift taraflı baskı

16 karakter x 2 satır LCD ekran

Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı

Mobil baskı

50 sayfa ADF

3.000 sayfa* kapasiteli kutu içi toner

256MB hafıza

Kablosuz ağ bağlantısı özellikli, hızlı, 
sessiz ve kompakt çok fonksiyonlu yazıcı

MFC-L2771DW

6.8cm dokunmatik ekranlı, hızlı ve 
kompakt çok fonksiyonlu yazıcı

34ppm baskı hızı

Otomatik çift taraflı baskı

6,8cm renkli LCD dokunmatik ekran

Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı

Mobil baskı

NFC kart okuyucu

50 sayfa ADF

4.500 sayfa* kapasiteli kutu içi toner

256MB hafıza

34ppm baskı hızı

Otomatik çift taraflı baskı

6,8cm renkli LCD dokunmatik ekran

Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı

Mobil baskı

NFC kart okuyucu

50 sayfa ADF

4.500 sayfa* kapasiteli kutu içi toner

256MB hafıza

6.8cm dokunmatik ekranlı, hızlı ve 
kompakt çok fonksiyonlu yazıcı

MFC-L2751DWMFC-L2716DW

* Yaklaşık toner verimi ISO/IEC 19752 standardına göre hesaplanmıştır.

  

Yazıcı Modelleri

Çok Fonksiyonlu Yazıcı Modelleri

HL-L2386DW

Kablosuz ağ bağlantısı özellikli, hızlı, 
sessiz ve kompakt yazıcı

34ppm baskı hızı

Otomatik çift taraflı baskı

16 karakter x 1 satır LCD ekran

Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı

Mobil baskı

NFC kart okuyucu

4.500 sayfa* kapasiteli kutu içi toner

128MB hafıza

34ppm baskı hızı

Otomatik çift taraflı baskı

16 karakter x 1 satır LCD ekran

Kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı

Mobil baskı

4.500 sayfa* kapasiteli kutu içi toner

128MB hafıza

Kablosuz ağ bağlantısı özellikli, hızlı, 
sessiz ve kompakt yazıcı

HL-L2376DW
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Saniyeler içinde
kullanıma hazır olmak 
üzere tasarlanmıştır.





1  Brother yazılımı gerektirir.
2  Sadece Windows
3 Ağ bağlantısı gerektirir.
 

Yazıcı

34ppm baskı hızı

Baskı dilleri: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7

Baskı dilleri: PCL6

1.200 x 1.200dpi çözünürlük

16ppm çift taraflı baskı hızı

Fotokopi

34cpm kopya hızı

600 x 600dpi çözünürlük

Faks

33.6kbps Super G3

Genel

1. sınıf lazer ürünü (IEC 60825-1:2007)

16 karakter x 2 satır LCD

6.8 cm renkli LCD dokunmatik ekran

16 karakter x 1 satır LCD

256MB hafıza

128MB hafıza
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Teknik Özellikler

Tarayıcı

1.200 x 1.200dpi çözünürlük (tarayıcı camı)

Çift taraflı tarama

600 x 600dpi çözünürlük (ADF)

FTP'ye tarama

PC üzerinden SharePoint®'e tarama (sadece CC4)²

E-posta, Imaj, OCR ve dosyaya tarama¹

Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, & OneNote'a tarama³



Teknik Özellikler
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Bağlanabilirlik

USB

Wi-Fi Direct

NFC kart okuyucu

Kablosuz ağ bağlantısı IEEE 802.11b/g/n

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Mobil

iPrint&Scan

Mopria

Google Cloud Print 2.0

AirPrint

Brother'ın Android uyumlu baskı hizmeti

Kağıt Yönetimi

250 sayfa standart kağıt çekmecesi

Kağıt çıkış çekmecesi - 150 sayfa yüz aşağı - 80g/m², tek sayfa yüz yukarı
 

50 sayfa ADF (otomatik doküman besleyici)

Tek sayfa elle kağıt besleme yuvası

30 sayfa çok amaçlı kağıt çekmecesi

ADF kağıt ağırlığı - 60 - 105 g/m²

Elle besleme yuvası kağıt ağırlığı - 60 - 230g/m²

Çok amaçlı çekmece kağıt ağırlığı - 60 - 230g/m²

Standart çekmece kağıt ağırlığı - 60 - 163g/m²

Kağıt çıkışı çekmecesi - 120 sayfa yüz aşağı - 80g/m², tek sayfa yüz yukarı



Gelişmiş kablosuz
ve mobil bağlantı

Kablosuz bağlantı artık çok kolay
Dizüstü bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya tableti-
nizden kablolarla uğraşmadan zahmetsizce baskı alın veya 
tarayın. Brother'ın kablosuz ağ bağlantılı modelleri, belgeler, 
sunumlar ve e-postaların sorunsuzca yazdırılması için 
kablosuz aygıtlarınızı zahmetsizce bağlamanıza izin verir.

Network bağlantısı olmadan
baskı ve tarama
Wi-Fi Direct* özellikli Brother yazıcılar, ağınıza erişmeksizin 
doğrudan mobil aygıtınızdan yazdırma veya tarama 
yapmanıza olanak tanır. Bu, ziyaretçilerinize geçici baskı 
veya tarama erişimi sunma olanağı verir.

Mobil cihazınız üzerinden 
baskı alın
Günümüzün hareket halindeki iş ortamında, 
mobil cihazlarından baskı alan kullanıcı sayısı 
gün geçtikçe artıyor. Brother'ın iPrint&Scan, 
Apple Airprint, Mopria ve Google Cloud Print 
özellikleri sayesinde artık doğrudan iPhone, 
iPad, Android™ veya Windows® Mobile 
cihazınızdan yazdırabilirsiniz.



DR-2406
12,000 SAYFA*

TN-2456
3,000 SAYFA*

 

Yeni mono lazer yazıcı serisi ile uyumlu sarf malzemeleri

Orijinal Brother Sarf Malzemeleri
Kaliteden ödün vermeyin ve orijinal sarf malzemeleri kullanın.

 

*Yaklaşık toner verimi ISO/IEC 19752 standardına göre hesaplanmıştır.

Orijinal Brother
sarf malzemeleri
kalite garantisi
sunar.

Orijinal Brother sarf malzemeleri, yalnızca zahmetsiz performansı garanti etmek ve uzun vadede paradan tasarruf etmek için değil, aynı
zamanda yazıcınızı ucuz, orijinal olmayan ürünleri kullanarak ortaya çıkabilecek uzun vadeli hasarlardan korumak için tasarlanmıştır.




