
LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! 

ÜDVÖZÖLJÜK 

Megérkeztek a Brother új 

mononyomtatói és 

multifunkciós gépei! 

Kisirodák és otthoni 

felhasználók számára 



HL-1110E DCP-1510E MFC-1810E 

Kisiroda/Otthoni 
használat/Home Office 

Kisiroda/Otthoni 
használat/Home Office 

Kisiroda/Otthoni 
használat/Home Office 

Nyomtatási sebesség(A4) 20ppm   

Nyomtatónyelv GDI   

Interfész 
Full Speed  

USB 2.0 

High Speed  

USB 2.0 

High Speed  

USB 2.0 

Kijelző LED 2 soros LCD  

Szkenner -- A4  

ADF --  10 lap 

Modem --  14.4kbps 

Hand Set --  Nincs 

Drum DR-1030(10,000 lap) 

Toner  1,000 

Induló 1000 1000 1000 

Modellek 



HL-1110E 

*Az ISO/IEC 19752. szabványnak megfelelően 

HL-1110E 

Főbb tulajdonságok 

 Problémamentes nyomtatási technológia a 

papírelakadás kiküszöbölése végett 

 Alacsony  kellékanyag árak 

 20 lap/perc nyomtatási sebesség 

 Zárt 150 lapos papírtálca 

Csatlakozás 

 Full speed USB 2.0 

Indulókészlet 

 1,000 oldalas*  toner 

 10,000 oldalas drum 

Méretek 

 340mm(Szélesség) x 238mm(Mélység) x 189mm(Magasság) 

 5.2kg 

Alapfunkciók- nyomtató 



Az ISO/IEC 19752. szabványnak megfelelően 

. 

DCP-1510E 

Szkenner 

Indulókészlet 

Méretek 

 Problémamentes nyomtatási technológia a papírelakadás 

kiküszöbölése végett 

 Alacsony  kellékanyag árak 

 20 lap/perc nyomtatási sebesség 

 Zárt 150 lapos papírtálca 

 Igazolvány másolási funkció 

 Hi-speed USB 2.0 

 600 x 1,200 dpi (optikai) 

 Scan to Email, Képbe, File-ba 

 1,000 oldalas*  toner 

 10,000 oldalas drum 

 385mm(Szélesség) x 340mm(Mélység) x 255mm(Magasság) 

 6.9kg 

Főbb tulajdonságok 

Csatlakozás 

DCP-1510E 

Alapfunkciók - DCP 



Az ISO/IEC 19752. szabványnak megfelelően 

. 

MFC-1810E 

MFC-1810E 

Szkenner 

Indulókészlet 

Méretek 

Főbb tulajdonságok 

Csatlakozás 

 Problémamentes nyomtatási technológia a 

papírelakadás kiküszöbölése végett 

 Alacsony  kellékanyag árak  

 10-oldalas ADF 

 Igazolvány másolási funkció 

 Fax  

 Hi-speed USB 2.0 

 600 x 1,200 dpi (optikai) 

 Scan to Email, Képbe, File-ba 

 1,000 oldalas*  toner 

 10,000 oldalas drum 

 385mm(Szélesség) x 340mm(Mélység) x 283mm(Magasság) 

 8.2kg 

Alapfunkciók- MFC 



 

 Funkciók  

 



Funkciók 

Monolézer 

Anti-curl 

Anti-jam 

A monolézer technológia lehetővé teszi a gyors, 

pontos, magas minőségű nyomatok 

létrehozását. 

Az újonnan fejlesztett papírhullámosodást 

meggátló görgőrendszer kiküszöböli a ferde 

nyomatok előfordulását. 

Az egyszerű működésnek köszönhetően 

csökken a papírelakadás lehetősége, és a 

speciális megoldások segítik a problémamentes 

nyomtatást, segítve a széria megbízhatóságát 



Kisméretű 

Halk 

Japán tervezés 

Funkciók 

A kicsi, mégis tartós kialakítás lehetővé teszi, kis 

helyigényű otthoni/kisirodai készülék 

használatát. 

A ventillátormentes technológiának 

köszönhetően a nyomtató kevesebb, mint 51dBA 

zajszinttel működik. Ez teszi a termékcsaládot a 

Brother legcsendesebb nyomtató sorozatává. 

A kompakt és tartós termékek minőségét a japán 

tervezés garantálja. 



Felszedő görgő Továbbító görgő 

 

Új papírfelvételi megoldás 

Dupla görgős rendszer 

Felszedő görgő/továbbító görgő 



Most 

Garantált papírfelvétel 

Új papírfelvételi megoldás 

Korábban 

× 

Több papír egyszeri felvétele 

Dupla görgős rendszer 

Felszedő görgő/továbbító görgő 



Papírelakadás mentes technológia 

× 

Korábban 

Papírpor 

Megcsúszás 

lehetősége 

Most 

Új kialakítású görgők a 

papírpor problémájának  

megszűntetésére. 

 

Új, robosztus gumifelület a por ellen. 

material protects Kevesebb por tapad meg 



Papírelakadás mentes technológia 

100mm 

Korábban 

× 
Papírelakadás 

Összehasonlítás 

HP:P1007: 95mm 

Samsung 

ML-1666: 100mm 

Papír 

ferdeség 

Hosszabb papírterelő 



Papírelakadás mentes technológia 

160mm 

Most 

Kevesebb lapelakadás 

Hosszabb papírterelő 



Papírelakadás mentes technológia 

Korábban 

× 
Papírelakadás 

Papírút 

450mm 

× 
Papírelakadás 

Rövidebb papírút 

Egyszerűbb kialakítás 



Papírelakadás mentes technológia 

Most 

220mm 
Papírút 

Rövidebb papírút 

Egyszerűbb kialakítás 



Gyűrődésmentes technológia 

Anti-curl görgő  

Anti-Curl System  



Gyűrődésmentes technológia 

Hullámos papír 

Sima papír 

Anti- curl görgő 

Anti-Curl System  



 

 További funkciók / jellemzők  

 



 20 lap/perc 

 

 Az összes nyomtató és multifunkciós eszköz 

mélyalvó móddal rendelkezik. 

Új modellek 

Kategória Modell 
Energiatakarékos 

üzemmód 

Bemelegedési 

idő 

Nyomtató HL-1110 0.5W 18 mp 

MFC 

DCP-1510 

1.3W 18 mp MFC-1810 

Nyomtatási sebesség 

Energiatakarékos üzemmód 

További funkciók / jellemzők 



 ADF – MFC 1810E: 10 lapos 

 Többoldalas szkennelés és faxolás 

ADF 

További funkciók / jellemzők 



 Minimálisan csökkentve a felbontást, a tonertakarékos 

móddal pénzt takaríthat meg, miközben a környezetre 

gyakorolt hatást is csökkenti. 

 Lehetővé teszi a felhasználók számára a 

kisebb méretben való tárolást, ha nincs 

szükség a nyomtatóra 

Betolható papírtálca 

Tonertakarékos mód 

További funkciók / jellemzők 



 Használjon kevesebb papírt a 2, 4, 9, 16 

vagy 25 oldal egy oldalra való 

kinyomtatásával. 

 Helyet és papírt takaríthat meg 

1 2 

3 4 

Egy oldalon 

 Egyedi azonosítót tud adni 

dokumentumjainak, a felhasználástól 

függetlenül. 

 Könnyen beállítható a 

nyomtatóbeállításokból, így dátumot és időt, 

egyedi szöveget nyomtathat. 

 

N-az egyben nyomtatás 

ID nyomtatás 

További funkciók / jellemzők 



 Lehetővé teszi a dokumentumok eredeti méretének 

nagyítását és kicsinyítését. 

 25% - 400% nagyítás 1% lépésekben 

 

 Poszter nyomtatási lehetőség: 1 oldal nyomtatása  

4, 9, 16 vagy 25db A4-es oldalra. 

 

 Részekre bontja a dokumentumot, képet, így azt 

poszterré alakíthatja át. 

 

Nagyítás és kicsinyítés 

Poszter nyomtatás 

Poszter másolás 

További funkciók / jellemzők 



 A kártya mindkét oldala egy oldalon szerepel másolás után 

 

 A leggyakrabban használt papírméretek használata 

Papír méret Új széria 

A4  

Letter  

Legal  

Folio  

Média súly Új széria 

Normál tálca 65 - 105 g/m2 

ID – kártya másolási funkció 

Rugalmas papírkezelés 

További funkciók / jellemzők 



 A PC Fax (küldés  & fogadás) program lehetővé teszi 

a faxok küldését és fogadását PC-re. 

PC Fax 

További funkciók / jellemzők 



Környezetvédelem 



Cool Earth 

Környezetvédelem 

Továbbra is tartjuk minősítéseinket! 

ENERGY STAR 

 A Brother  együttműködik a 

Cool Earth 

segélyszervezettel, hogy 

megóvja az Amazonas 

menti őserdő egy részét 

Peruban. 

 Arra törekszünk, hogy 

teljes csapatunkkal együtt 

csökketntsük szénmonoxid 

kibocsájtásunk hatását. 

 Az ENERGY STAR 

az energiatakarékos 

termékek nemzetközi 

szabványa. 

 Azok a termékek 

kapják meg, amik 

alacsony 

energiaszükséglettel 

dolgoznak. 



Minden modell 3 év garanciával! 

(regisztrációval) 

3 év 
Garancia 

regisztrációval 

www.brother.hu 

3 év garancia! 


