
Анти-извиваща ролка

Устройствата от серията имат 
специално създадена ролка, която 
ограничава извиването на хартията 
при отпечатване. Благодарение на нея 
значително се подобрява вида  
на отпечатаните документи. 

www.brother.bg

Brother монохромни 
лазерни принтери  

и мултифункционални 
устройства за малкия  

и домашен офис 

КОМПАКТНИ, СТИЛНИ, 
ДОСТЪПНИ И НАДЕЖДНИ

ГАРАНТИРАНА
НАДЕЖДНОСТ

Технология за безпроблемен печат  
Без повече засядане на хартия

ПРЕДИ СЛЕД

Удължени странични водачи

Дължината на страничните 
водачи е увеличена спрямо 
предходната серия, за да  
се ограничи изкривяването  
при подаването  
на хартията.

Поемаща 
ролка

Разделяща 
ролка

Двойна ролкова система

Новото подобрено гумено покритие  
на двойната ролка за поемането  
на хартията спомага за намаляне  
на отлагането на прах върху ролките,  
като по този начин се свеждат до минимум 
евентуалните проблеми при въвеждането  
на хартията в устройството.

Използвайте само оригинални 
Brother консумативи
Консуматива играе важна роля при печата. 

Само при употреба на оригинални консумативи, 
Brother може да гарантира високото качество на 
печата и безпроблемната работа на Вашия принтер 
или устройство.  

Създадени да работят в пълна хармония с нашите 
устройства, оригиналните мастила и тонери Ви 
дават спокойствие и сигурност, че документите  
и снимките Ви ще бъдат винаги с перфектен вид.
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По-къс път на хартията

Едно от многото предимства 
в серията е скъсеният път на 
хартията. С 50% по-къс път 
в сравнение с S образния 
печат. Резултатът е по-малко 
задръствания чрез намаляване 
на рисковите точки.  

220 mm450 mm

Засядане 
на хартия

СЛЕДПРЕДИ

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. 
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

ЛЕСНО
Инсталирането на 
устройствата е детска 
игра, просто включете 
захранващия и USB 
кабели, преминете през 
инструкциите на екрана  
и след няколко минути 
вече ще печатате. 

БЕз ПрОБЛЕм
Иновативната технология 
“Без засядане” прави 
печата безпроблемен 
ограничавайки 
намачкването на хартията. 
Със скорост от 20 стр/
мин и излизане на първа 
отпечатана страница  
за по-малко от 10 сек.  
не Ви се налага да чакате  
за своите документи.

Brother Central  
and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25   
Факс: +3592 850 41 41

СТИЛНО И КОмПАКТНО
Новата серия монохромни лазерни устройства  
на Brother са стилни, компактни и изключително 
достъпни. Бързият им печат и перфектно качество са 
нещо, което бихте очаквали от продукти по-висок клас. 
Печатът с тях е удоволствие, а Вие сте спокоен  
за бъдещето на Вашия бизнес.

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
Направете по-приятна работната среда и увеличете 
продуктивността чрез автоматичното листоподаващо 
устройство за 10 листа. Бързо и лесно сканирате, копирате  
и изпращате факс на множество страници, само  
с натискането на един бутон. 

Анти-извиваща 
ролка

www.brother.bg



Brother  
удължена гаранция

Използвани коректно Brother продуктите Ви гарантират 
отлично обслужване. Поради това и нашето пълно доверие  

в качеството и надеждността на нашите устройства и услуги, 
ние предлагаме три години гаранция след регистрация.  
С това предимство клиентът дълго време спокойно  
ползва закупената техника. 

Препоръчваме Ви внимателно да прочетете 
Ръководството на потребителя и всяка друга 

придружаваща продукта документация, за да  
сте добре информирани и да избегнете 

грешки и неправилна употреба,  
които биха довели до отпадане  

на гаранцията.  

Модел HL-1110E HL-1112E DCP-1510E DCP-1512E MFC-1810E

Печат/Копиране/Сканиране/Факс А4 -/да/-/- -/да/-/- -/да/да/да -/да/да/да да/да/да/да

Скорост на печат - черно-бяло (A4/Letter) До 20/21 стр/мин До 20/21 стр/мин До 20/21 стр/мин До 20/21 стр/мин До 20/21 стр/мин

Време за излизане на първа страница По-малко от 10 сек. По-малко от 10 сек. По-малко от 16 сек. По-малко от 16 сек. По-малко от 16 сек.

Скорост на копиране - черно-бяло (A4/Letter) N/A N/A 20 / 21 копия/минута 20 / 21 копия/минута 20 / 21 копия/минута

Двустранен печат ръчен ръчен ръчен ръчен ръчен

Резолюция

До 600 x 600 dpi  
(2400 x 600 dpi 
с контрол на 
резолюцията)

До 600 x 600 dpi  
(2400 x 600 dpi 
с контрол на 
резолюцията)

До 2400 x 600 dpi 
(HQ1200 технология)

До 2400 x 600 dpi 
(HQ1200 технология)

До 2400 x 600 dpi 
(HQ1200 технология)

Резолюция копиране N/A N/A 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi

Подаване на хартия/Автоматично 
листоподаващо устройство

N/A N/A N/A N/A 10 листа

Извеждане на хартия/Стандартна тава 150 листа 150 листа 150 листа 150 листа 150 листа

Извеждане на хартията
50 листа с лицето 
надолу (80g/m2)

50 листа с лицето 
надолу (80g/m2)

50 листа с лицето 
надолу (80g/m2)

50 листа с лицето 
надолу (80g/m2)

50 листа с лицето 
надолу (80g/m2)

Памет 1MB 1MB 16MB 16MB 16MB

Интерфейс Full-Speed 2.0 Full-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0

Език за печат GDI GDI GDI GDI GDI

LCD Дисплей N/A N/A 16 знака x 2 реда 16 знака x 2 реда 16 знака x 2 реда

Поддръжка на драйвери Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux Win/Mac/Linux

Скорост на модема N/A N/A N/A N/A 14,400bps (Fax)

Резолюция сканиране N/A N/A
Макс. 600 x 1200 
dpi (19200x19200 
интерполирана)

Макс. 600 x 1200 
dpi (19200x19200 
интерполирана)

Макс. 600 x 1200 
dpi (19200x19200 
интерполирана)

Сканиране към E-mail/изображение/файл N/A N/A да да да

Размери (ШxДxВ)
340 x 238 x 189 мм 

/4.5 кг
340 x 238 x 189 мм 

/4.5 кг
385 x 340 x 255 мм 

/ 7кг
385 x 340 x 255 мм 

/ 7кг
385 x 340 x 283 мм 

/ 8кг

Стандартен тонер

TN-1030 
(Приблизително 1,000 

страници съгласно 
ISO / IEC 19752)

TN-1030 
(Приблизително 1,000 

страници съгласно 
ISO / IEC 19752)

TN-1030 
(Приблизително 1,000 

страници съгласно 
ISO / IEC 19752)

TN-1030 
(Приблизително 1,000 

страници съгласно 
ISO / IEC 19752)

TN-1030 
(Приблизително 1,000 

страници съгласно 
ISO / IEC 19752)

Барабан

DR-1030 
Приблизително 
10,000 страници 

(1 страница / задача)

DR-1030 
Приблизително 
10,000 страници 

(1 страница / задача)

DR-1030 
Приблизително 
10,000 страници 

(1 страница / задача)

DR-1030 
Приблизително 
10,000 страници 

(1 страница / задача)

DR-1030 
Приблизително 
10,000 страници 

(1 страница / задача)

Консумация на ел. Енергия

Печат - 380W, режим 
Готовност - 40W, режим 

deep sleep – 0.5W,  
софтуерно  

изключване - 0.28W

Печат - 380W, режим 
Готовност - 40W, режим 

deep sleep – 0.5W,  
софтуерно  

изключване - 0.28W

Печат - 380W, режим 
Готовност - 40W, 
режим deep sleep 
– 0.8W, софтуерно 

изключване - 0.28W

Печат - 380W, режим 
Готовност - 40W, 
режим deep sleep 
– 0.8W, софтуерно 

изключване - 0.28W

Печат - 380W, режим 
Готовност - 40W, 

режим deep sleep – 
1.28W, софтуерно 

изключване - 0.28W

TEC стойност 700Wh/седмица 700Wh/седмица 750Wh/седмица 750Wh/седмица 810Wh/седмица

Сила на звука (Печат) LWAd = 6.6 B(A) LWAd = 6.6 B(A) LWAd = 6.5 B(A) LWAd = 6.5 B(A) LWAd = 6.5 B(A)

Друга информация

Тонер в комплекта, 
приблизително 1000 
страници/ energy star 

сертификат

Тонер в комплекта, 
приблизително 700 

страници/ energy star 
сертификат

Тонер в комплекта, 
приблизително 1000 
страници/ energy star 

сертификат

Тонер в комплекта, 
приблизително 700 

страници/ energy star 
сертификат

Тонер в комплекта, 
приблизително 1000 
страници/ energy star 

сертификат

HL модели

печат печат / копиране / сканиране

DCP модели MFC модели
печат / копиране / 
сканиране / факс

мОНОхрОмНИ
ЛАзЕрНИ УСТрОйСТвА

ГАРАНЦИЯ
3 години 

cлед регистрация на: 
www.brother.bg


