ORIGJINAL

TONER

Shijoni koston e ulët të pronësisë duke
përdorur toner origjinal me 1500 apo
2000 faqe të ofruara nga seria Brother
TonerBenefit.
Ne sigurojmë 3 vjet garanci për t‘ju dhënë
qetesinë e mendjes për një periudhë sa
më të gjatë dhe printime me cilësi.

Për përdorim me HL-1222WE
dhe DCP-1622WE

QETËSI E MËNDJES
DHE KUALITET I GARANTUAR

Rezultate të përsosura
Do keni rezultate të sigurta çdo herë. Dokumentet tuaja janë
të rëndësishme, dhe ju nuk do të donit të kompromentoni
cilësinë e tyre. Duke përdorur tonerin e Origjinal Brother,
mund të printoni dokumente të qarta, dhe të mprehta, që
rezistojnë provës së kohës.

Kursime Afatgjata
Mos komprometoni cilësinë e dokumenteve tuaja, apo
qëndrushmërinë e printerit tuaj. Duke përdorur toner
origjinal në printerin tuaj, ju mund të jeni të siguritë që
do keni performancë pa mundime, dhe cilësi atëherë kur
keni nevojë për të.

Qetësi e Mëndjes
TN-1090
DERI NË 1500 FAQE*

Tonerat origjinal Brother janë projektuar posaçërisht për
printerin tuaj. Mbrojnë njësinë e furrës, dhe komponentët
e brëndshëm çdo herë që printoni. Ju sigurojnë që të
keni dokumente precize, në çdo moment.

Për përdorim me HL-B2080DW,
DCP-B7520DW, MFC-B7715DW

TN-B023
DERI NË 2000 FAQE*
* Rendimenti i përafërt i kartrixhes është deklaruar
në përputhje me ISO/IEC 19752
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PËR PRINTIME
PA PROBLEME
PËRDORNI
ORIGJINALE

Më shumë toner, më shumë printime,
edhe më shumë kursime.
Cilësia e mprehtë, printimi i dokumentave të paraqitje të
gjallë, nuk duhet të jenë të kushtueshme.
Modelet e reja tonerbenefit, i janë shtuar serisë së
suksesshëme mono lazer, të projektuar posaçërisht për
shtëpi të ngarkuar dhe biznese që kërkojnë printime me
cilësi të lartë, me një cmim jashtëzakonisht të arsyeshëm.
Këto modele ekskluzive, pranojne toner të tipit
TonerBenefit që printon deri në 2000 faqe *. Ju tani mund
të shpenzoni më pak kohë, dhe më pak para për të
zëvendësuar një toner, dhe ka cilësi mahnitëse printimesh
çdo herë, pa bërë kompromis as një fije të vetme cilsie!

PROJEKTUAR PËR ZYRË
DHE SHTËPI
su

HL-B2080DW

DCP-B7520DW

MFC-B7715DW

po / po / po / -

po / - / - / -

po / po / po / -

po / po / po / po

Shpeitesia Printimit /
Shpejtesia Kopjimit

20 ppm / -

20 ppm / 20 ppm

34 ppm / -

34 ppm / 34 ppm

34 ppm / 34 ppm

Koha e printimit te pare

< 10 sec

< 10 sec.

< 8,5 sec

< 8,5 sec

< 8,5 sec

Network

wireless

wireless

kabëll/wireless

kabëll/wireless

kabëll/wireless

Printim Dupleks

manual

manual

automatik

automatik

automatik

2400 x 600 dpi
-

2400 x 600 dpi
600 x 600 dpi
600 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi
-

1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

150 fletë

150 fletë

250 fletë

250 fletë

250 fletë / ADF 50

-

-

1 fletë

1 fletë

1 fletë

-/50 fletë

-/50 fletë

1/150 fletë

1/120 fletë

1/120 fletë

32 MB

32 MB

64 MB

128MB

128MB

Rezolucioni:
Print
Kopje
Skan
Kapaciteti Standard i Letrës
Sirtari për Përdorim
të Shumfishtë
Nxjerrja e Letrës lart / poshtë
Memorje Standarde

Ndërfaqe

Ekran LCD
Emulimi
Suporti i Driver te Printer

Shpejtësia USB-s 2.0
Wifi-802.11 b/g/n

Shpejtësia USB-s 2.0
Wifi-802.11 b/g/n

LED

2-rreshta, 16-karaktere

Shpejtësia USB-s 2.0
Shpejtësia USB-s 2.0
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
10Base-T/100base-TX
10Base-T/100base-TX

Shpejtësia USB-s 2.0
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
10Base-T/100base-TX

1-rresht, 16-karaktere

2-rreshta, 16-karaktere

2-rreshta, 16-karaktere
PCL6, BR-Script3,
PDF version 1.7

GDI

GDI

PCL6

PCL6, BR-Script3,
PDF version 1.7

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Win/Mac/Linux

Etiketa Energy Star,
Google Cloud Print,
Air Print, mopria,
Mobile printing për Windows,
Brother print services plugin

Etiketa Energy Star,
Google Cloud Print,
Air Print, mopria,
Mobile printing për Windows,
Brother print services plugin,
Fax shpejtësia 33,6 kbps

Informacione të Tjera

Etiketa Energy Star

Etiketa Energy Star

Etiketa Energy Star,
Google Cloud Print,
Air Print, mopria,
Mobile printing për Windows,
Brother print services plugin

Përmasat (Gj x Th x L)

340 x 238 x 189 mm

385 x 340 x 255 mm

356 x 360 x 183mm

409 x 398.5 x 272 mm

410 x 398.5 x 318.5 mm

4.6 kg

7.2 kg

7.4 kg

10.5 kg

12 kg

Pesha kg pa karton
Toner Standard
Rendimenti në Faqe
Drumi
Rendimenti në Faqe

TN1090

TNB023

1500

2000

DR1090

DR1090

DR-B023

DR-B023

DR-B023

10000

10000

12000

12000

12000

Dizenjuar për të
përshkuar distanca
të mëdha
I ndërtuar për të performuar më gjatë, seria
mono lazer e re është projektuar me ju në mëndje.
Ndërtuar nga materiale të fuqishme dhe të forta,
dhe me anë të mbështetjes prej një shërbimi të
shkëlqyer si një standard. Kjo gamë e re ju jep
qetësinë që ju nevojitet kur drejtoni një biznes.

pplies

su
pplies

DCP-1622WE

po / - / - / -

Përdorimi i pjesevë të konsumit origjinale
Brother në printerat dhe multifunksionalet
Brother ofron garanci dhe performancë optimale.
Pjesët e konsumit origjinale nga Brother ofrojnë
rezultate të cilësisë së lartë dhe ofrojnë vlera të
mëdha për investimin e kryer. Ne përdorim inxhinieri
të lartë gjatë zhvillit të tonerit, të cilët janë projektuar
posaçërisht për të prodhuar rezultate me cilësi të
lartë nëpërmjet teknologjisë së printimit Brother.
su

HL-1222WE

use

pplies

Model
Printim / Kopje / Skan / Fax

Printoni në qetesi dhe pa kompromentuar shpejtësinë ose
cilësinë, duke operuar në decibel të ulët në shkallën
(49dB **). Të gjitha modelet e të gjithë gamës janë të
dizenjuara për tu përshtatur me tryezën tuaj, duke
printuar në heshtje me shpejtësi të plotë ndërsa ju
punoni pa ndërprerje.

Konfidenca vjen me
konsumable origjinale Brother

su

Qetësi pa kompromise

pplies

Furnizimet Brother janë formuluar posaçërisht për
të punuar në harmoni të përsosur me makinat
tuaja, duke ju dhënë qetësi të mendjes dhe siguri
për cilësinë e printimeve tuaja.

Garancia Brother
e Zgjatur

3

Vjet

GARANCI
nepermjet rregjistrimit
www.brother.eu

Toner që zgjat më
shumë dhe prodhon
printime me kosto
të reduktuar për
çdo faqe
Printime deri në 2,000 faqe *, seria jonë
ekskluzive e TonerBenefit, ju mundëson
të printoni volume të larta, me kartrixhe
tonerash që zgjasin, duke ulur koston e
çdo faqe që printoni. Këto modele vijnë
me një toner 2,000 faqe * të përfshirë
brenda ne kuti, kështu që mund të jeni
gati për punë menjëherë.

* Rendimenti i përafërt i kartrixhes është deklaruar
në përputhje me ISO/IEC 19752 vetëm për
HL-B2080DW, DCP-B7520DW, MFC-B7715DW.

Produktet e Brother janë
prodhuar në perputhje
me standardet më të larta të mundshme
dhe janë të njohur për cilësinë dhe
besueshmërinë e tyre. Kur përdoren
ashtu siç duhet, ata do të sigurojne
shërbim të shkëlqyer. Përveç të drejtave
tuaja statutore, për 2 vitet e pronësisë
se produktin tuaj gjithashtu ai mbulohet
nga një garanci e furnizuesit, i cili ofron
shërbime shtesë 1 vjeçare për ju në rast
të ndonjë problemi. që të përfitoni këtë
mundësi për zgjatjen e garancinë të produkti
tuaj Brother, mjafton vetëm të regjistroheni në
faqen tonë të internetit www.brother.eu

** Only for HL-B2080DW, DCP-B7520DW, MFC-B7715DW

