
Възможности, които не сте очаквали

ТОВА Е ВАШАТА ВРАТА КЪМ 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
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Представяме Ви новата 
професионална монохромна 
лазерна серия на Brother 

Новата серия предлага всичко, 
което един клиент иска от едно 
професионално устройство. 
Получавате също нещо абсолютно 
неочаквано в този клас: Чрез 
платформата с отворен интерфейс 
устройствата могат да бъдат 
лесно интегрирани в корпоративни 
специализирани решения за печат.

Абсолютна новост от Brother в този клас, 
отваряща нови пазари за Вас и даваща 
нови възможности на вашите клиенти. 
Осигуряваща по-добра продуктивност, 
повече контрол и подобрена сигурност. 
Разкриваща нови хоризонти пред Вашия 
бизнес.
  
Дава Ви всичко, от което се нуждаете за 
повече продажби.

Качество, което очаквате и възможности, за които 
не сте и подозирали

Brother Представяне
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С Brother на 
Ваша страна 
възможностите  
са безкрайни

Нашето обещание за подкрепа… 
в черно и бяло

Ние от Brother създаваме не само 
принтери. Ние създаваме партньори. От 
въвеждането на впечатляващи иновации в 
индустриалния дизайн, през улесняването 
на Вашата работа, до осигуряването на 
най-добро техническо и следпродажбено 
обслужване, ние сме на Ваша страна.

Промeняме начина, по който клиентите 
Ви гледат на Brother

Искаме да сме сигурни, че повечето Ваши 
клиенти ще разберат за преимуществата 
на новата ни серия с помощта на широката 
ни информационна кампания. Така те 
ще знаят за невероятните възможности 
за интегриране на новите устройства, 
продуктивността, издръжливостта и 
сигурността им, и ще ги улесним още 
повече, за да изберат Brother.

Brother Защо Brother?
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Когато трябва да посрещате нуждите на Вашите 

клиенти, за да увеличите още повече собствения 

си бизнес, ние вече сме помислили за Вас. Чухме 

исканията на потребителите за по-голямо натоварване 

на монолазерните устройства без компромиси в 

качеството, на IT мениджърите - за повече контрол на 

печата, на финансовите отдели - за по-ниски разходи. 

И създадохме новата ни серия така, че да отговаря на 

всички тези условия. 

Brother Ползи за клиента

Това не е просто 
друг монохромен 
лазерен принтер…  
Това е нов начин 
на мислене Осъзнайте високия потенциал  

за интеграция

Новата серия е невероятно лесна за 
интеграция във всякаква среда с помощта 
на вградения Brother Solutions Interface 
(BSI). Софтуерните надграждания са 
изключително лесни за инсталация върху 
всички налични устройства наведнъж 
през сървър базираната платформа. 
BSI позволява персонализиране 
на потребителския интерфейс на 
устройството Ви, гарантирайки пълен 
контрол на печата, сканирането и другите 
функции. 

За първи път в принтер от този клас.

Помислете за офисна ефективност без 
офисни разходи

Функции, които се свързват с по-високо 
ниво офисни технологии, сега вече са 

достъпни за широк кръг потребители. NFC 
(Near Field Communication) Ви дава по-
добра сигурност и контрол при изтегляне 
на печатната задача на всеки отделен 
служител без скъпи картови четци или 
други допълнителни устройства. С големия 
12.3 см сензорен екран (при DCP и MFC 
моделите) работата е още по-лесна и 
интуитивна.

Мислете извън кутията

Устройствата са готови да се включат 
във Вашия бизнес още с излизането 
си от кашона, но за още по-гъвкава 
интеграция с различните работни среди 
имат възможност за допълнителна тава 
за хартия за увеличаване на входящия 
капацитет и тави тип пощенска кутия, за 
още по-висока продуктивност.
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Създадена по стандартите на съвременните 
технологични иновации, новата серия е израз на 
лидерството на Brother на световния монолазерен 
пазар и предлага едно ново ниво на функционалност 
и продуктивност. Ние проучихме какво наистина 
искат клиентите ни от едно монолазерно устройство и 
подобрихме няколко основни неща:

1 Повече надеждност

Направихме тези принтери да работят 
повече и да посрещат високите 
изисквания на натоварените работни 
групи. Устройствата са изцяло 
премоделирани с още по-стабилен дизайн, 
устойчивост и професионално качество.

3 Увеличено натоварване

Подобреният дизайн включва автоматично 
листоподаващо устройство (ADF) за 80 
листа, което позволява високоскоростно 
двустранно сканиране директно към 
система за управление на документите. 
Интуитивният, лесен за работа интерфейс, 
възможността за поддръжка на различни 
медии и връзката с най-популярните 
облачни услуги като Microsoft SharePoint, 
правят устройствата наистина перфектни 
за една натоварена работна среда.

4 Висока сигурност

Бизнеса в наши дни изисква високи нива 
на сигурност. Ние задоволяваме тези 
изисквания с интеграция към активната 
директория, защитно заключване на 
функции 3.0 и поддръжка на протокол за 
сигурност (IPSec). Допълнително гамата 
поддържа и архив на печата, защитено 
връщане към фабрични настройки, 
управление на дигитални сертификати и 
NFC за защитен достъп и аутентикация.

Самостоятелно стоящ принтер (с 
основа за под).Изключителна стойност.

Самостоятелно стоящите принтери са в основата на 
средата за печат в корпоративни офиси и обикновено се 
възприемат като сериозна инвестиция. Монохромните 
принтери на Brother преобръщат това мислене, като 
предлагат надеждно представяне на изключителна 
цялостна цена за придобиване и употреба.

2 Подобрена продуктивност

Brother Ползи за клиента

Представяме Ви еволюцията в 
монолазерните устройства

По-доброто 
представяне 
означава по-
голям потенциал

Времето за печат на първа страница е 
само 7 секунди, следвано от високата 
скорост на устройството от 50 стр/мин. 
Общият капацитет на хартията достига до 
2 650 листа, включващ впечатляващият 
входящ капацитет от 650 листа, ползвайки 
допълнителната тава тип пощенска кутия, 
което подобрява работата Ви още повече.
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Разработено с цел интеграция

Гамата е разработена с цел лесно 
присъединяване към различни по 
големина мрежови среди и работни 
групи. Това означава, че устройствата 
безпроблемно могат да се интегрират и 
могат да задоволят нуждите на клиенти с:

•	 	отворен	интерфейс	с	голям	потенциал	
за специализирани софтуерни решения

•	 	Разнообразна	свързаност	благодарение	
на облачни услуги и Brother Solutions 
Interface

Създаден за продуктивност

Когато става въпрос за продуктивност, 
скоростите на печат и сканиране са 
наистина впечатляващи.

•	 	

•	 Висока	скорост	на	сканиране	до	50	
листа в минута и до 100 страници в минута 
при двустранно сканиране

Удобно боравене с хартията

За да задоволим необходимостта от 
специфични изисквания и обработка 
на документи, предлагаме различни 
възможности за конфигурация на тавите 
за входяща и изходяща хартия. Те 
включват:

Входяща хартия

•		 		Максимален	капацитет	до	1,090	листа	с	
допълнителни тави

Изходяща хартия

•		 	Тава	тип	пощенски	кутии	за	потребители	
или групи, за улеснено сортиране и 
подреждане на документи

Професионална монохромна 
серия специално 
предназначена за бизнеса

С широко разнообразие от модели, всеки с различно ниво 
на характеристики, ние предлагаме висококачествен, 
монохромен печат с високо натоварване, достъпен за все 
повече компании.

Brother Ползи за клиента

Намалено време за загряване и скорост
на печат до 50 страници в минута, време 
за отпечатване на първа страница за по-
малко от 7 секунди от режим “готов” и 
страндартна тава за хартия.
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 Цялостно управление на печата с 
PrintSmart Cost Control 

PrintSmart Cost Control е лесно за употреба 
софтуерно решение за управление и 
оптимизация на разходите за печат. 
Помага на всякакъв размер компании да 
поемат контрол върху разходите, като 
им дава всички инструменти, от които се 
нуждаят, за да управляват техния набор от 
принтери.

Сигурност за документите с PrintSmart 
Secure Pro

 PrintSmart Secure Pro – комбинира 
стандартните функции с допълнителни 
възможности за управление на разходите 
и сигурността на документите. Изтегленият 
печат, мобилният печат и подобреното 
сканиране добавят качество към всеки 
среден и малък бизнес.

Удобен мобилен печат с PrintSmart 
Mobile

PrintSmart Mobile решение за мобилен 
печат, което осигурява лесен достъп 

за печат на служители и клиенти. 
Изключително удобно решение за всеки 
бизнес с повече мобилни служители, 
което позволява печат от всяко мобилно 
устройство, бързо, лесно и сигурно.

Управление на печата 

Управлението на печатни услуги е лесен 
начин да се подобри производителността 
и да се оптимизира бюджета за печат 
на компаниите. Услугата се основава на 
нает хардуер и консумативи, заплащани в 
зависимост от брой отпечатани страници. 
Разумен начин за подобряване на 
паричния поток като същевременно се 
намаляват общите разходи за печат.

Професионални бизнес решения

За да гарантираме оптимизирането на 
обема от печат ние предлагаме широка 
гама от услуги, които покриват всеки етап 
от цикъла на покупка: оценка, преход 
и оптимизация, гарантирайки, че са 
изпълнени всички нужди на клиента. 

Професионални бизнес решения

Brother DLH Серията

Разнообразни решения 
за печат от Brother

Нашите решения за печат са вълнуващ пакет от 
иновации, предназначен да улесни бизнеса. Предлагайки 
широка гама от печатни решения с цел подобряване 
ефективността на печат и минимизиране на разходите, 
ние добавяме нова стойност към всеки принтер.
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Скорост на печат до 

50 стр/мин
по-малко време прекарано в чакане

Впечатляващо препоръчително 
натоварване до

 10,000 

страници за взискателни среди за печат

Ниска себестойност на печат с капацитет 
на стартовия консуматив до 12,000 стр. и 
възможност за консуматив с ултра голям 
капацитет до 

20,000 стр.

Изключително бърза гигабитова 
мрежова свързаност за 
своевременна обработка

Разнообразен капацитет на 
входящата хартия, задоволяващ 
и най-високите изисквания с 520 
листа стандартна тава със сензор 
за капацитет и допълнителни 2 тави 
по 520 листа / 3 тави по 250 листа / 
специализирана тава с 4 отделения 
по 520 листа. 

Развити възможности за изходяща хартия, 
включващи стандартна изходяща тава за 

250 
листа със сензор за капацитет и допълнителна 
тава тип пощенски кутии

Допълнителна тава тип пощенски кутии 
предоставяща 4 изходни тави

Голям обем памет до 

1GB  

за улеснена обработка на 
множество документи от 
различни потребители

Развити възможности за сканиране с ADF за 
80 листа и скорост от 50 листа в минута или 
100 стр/мин при двустранно сканиране 

Вграден NFC четец за карти за 
максимална сигурност на печат

Лесен за ползване сензорен 
потребителски дисплей - 12.3 см.

Допълнителни тави за 
хартия, осигуряващи бързо и 
безпроблемно изпълнение на 
големи задачи за печат

Brother DLH Съвместимост

Неочаквани възможности 
на всяко едно ниво

16 17
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Ние не само снабдихме нашите 
устройства с иновативни  характеристики, 
но също така съобразихме общата цена 
за придобиване и употреба, която да 
ни изведе с едни гърди напред пред 
конкуренцията.

Реално, разходите за печат са 
минимализирани чрез консуматива 
с ултра голям капацитет за до 20,000 
страници.

Чудесна възможност за Вашите клиенти да 
пестят средства

Атрактивна обща 
цена за придобиване 
и употреба

Brother Brother консумативи
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Brother DLH серията с един поглед

Открийте нови бизнес 
възможности…  
с монохромните лазерни 
устройства предназначени 
за по-широк спектър от 
приложения 

*Приблизителният капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

MFC-L6900DW - незаменима част от един натоварен офис - 
скорост на печат и сканиране до 50 стр/мин, копиране и факс 
функции и различни опции с допълнителни тави за хартия 

•		 Печат,	Копиране,	Сканиране,	Факс
•		 Скорост	на	печат	до	50	стр/мин
•		 	Скорост	на	сканиране	до	50	листа/минута	(100	стр/мин)
•		 	Стандартна	тава	за	хартия	за	520	листа
•		 Извеждане	на	хартия	-	250	листа
•		 80	листа	ADF
•		 12.3	см	сензорен	дисплей
•		 	NFC	(за	мобилен	печат	и	аутентикация	с	карти)
•		 	USB,	Безжична	мрежа	и	гигабитова	мрежова	свързаност
•		 	Тонер	с	капацитет	до	20,000	стр.	(12,000	в	комплекта)
•		 	2	допълнителни	тави	-	долна	/	специализирана		

MFC-L6900DW

DCP-L6600DW - печат, копиране и сканиране, бърза скорост 
и широк, удобен сензорен 12.3 см дисплей

•	 Печат,	Копиране,	Сканиране
•	 Скорост	на	печат	до	46	стр/мин
•	 	Скорост	на	сканиране	до	50	листа/минута	(100	стр/мин)
•	 	Стандартна	тава	за	хартия	за	520	листа
•	 Извеждане	на	хартия	-	250	листа
•	 80	листа	ADF
•	 12.3	см	сензорен	дисплей
•	 	NFC	(за	мобилен	печат	и	аутентикация	с	карти)
•	 	USB,	Безжична	мрежа	и	гигабитова	мрежова	свързаност
•	 	Тонер	с	капацитет	до	12,000	стр.	(8,000	в	комплекта)
•	 	2	допълнителни	тави	-	долна	/	специализирана		

DCP-L6600DW

MFC-L6900DW - незаменима част от един натоварен офис - 
скорост на печат и сканиране до 50 стр/мин, копиране и факс 
функции и различни опции с допълнителни тави за хартия 

•		 Печат,	Копиране,	Сканиране,	Факс
•		 Скорост	на	печат	до	50	стр/мин
•		 	Скорост	на	сканиране	до	50	листа/минута	(100	стр/мин)
•		 	Стандартна	тава	за	хартия	за	520	листа
•		 Извеждане	на	хартия	-	250	листа
•		 80	листа	ADF
•		 12.3	см	сензорен	дисплей
•		 	NFC	(за	мобилен	печат	и	аутентикация	с	карти)
•		 	USB,	Безжична	мрежа	и	гигабитова	мрежова	свързаност
•		 	Тонер	с	капацитет	до	20,000	стр.	(12,000	в	комплекта)
•		 	2	допълнителни	тави	-	долна	/	специализирана		

MFC-L6800DW
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Brother DLH серията с един поглед

•	 	Допълнителна	тава	за	хартия	 
за 250 листа

•		 	3	тави	по	250	листа	съвместими	с	
гамата принтери

•		 	2	тави	по	250	листа	съвместими	
с гамата мултифункционални 
устройства (DCP/MFC)

•	 	4	специализирани	тави	по	520	
листа със стабилизираща основа

•		 	Допълнителна	тава	за	хартия	 
за 520 листа

•		 	2	тави	по	520	листа	налични	за	
цялата серия 

Професионални 
аксесоари към серията 

LT-5505

TT-4000

LT-6505

MX-4000

•	 	Тава	тип	пощенски	кутии	с	4	
изходящи тави

•		 	100	листа	по	4	тави,	или	400	 
листа по 2 тави

•		 	Тава	тип	пощенски	кутии	е	
съвместима с гамата принтери

*Приблизителният капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

HL-L6400DW - скорост от 50 стр/мин прави този принтер способен 
колега в офиса. Гъвкав и отзивчив, с възможност за допълнителни 
тави за хартия и тави тип пощенски кутии той се справя и с 
извънредното допълнително натоварване. 

•	 Печат
•	 Скорост	на	печат	до	50	стр/мин
•	 Стандартна	тава	за	хартия	за	520	листа
•	 	Извеждане	на	хартия	-	250	листа
•	 4.5	см	сензорен	дисплей
•	 	NFC	(за	мобилен	печат	и	аутентикация	с	карти)
•	 	USB,	Безжична	мрежа	и	гигабитова	мрежова	свързаност
•	 	Тонер	с	капацитет	до	20,000	стр.	(12,000	в	комплекта)
•	 	Допълнителни	3	тави	по	250	листа	/	2	тави	по	520	листа	-	 

долна и специализирана
•	 	Допълнителна	тава	тип	пощенски	кутии	с	4	изходни	тави

HL-L6300DWT - създаден за бизнеса, с професионален печат и 
подобрени възможности за обработване на хартията този принтер 
задоволява и най-взискателните от Вас.

•	 Печат
•	 Скорост	на	печат	до	46	стр/мин
•	 Стандартна	тава	за	хартия	за	520	листа
•	 Извеждане	на	хартия	-	250	листа
•	 4.5	см	сензорен	дисплей
•	 	NFC	(за	мобилен	печат	и	 

аутентикация с карти)
•	 	USB,	Безжична	мрежа	и	гигабитова	мрежова	свързаност
•	 	Тонер	с	капацитет	до	12,000	стр.	(8,000	в	комплекта)
•	 	Допълнителни	3	тави	по	250	листа	/	2	тави	по	520	листа	-	долна	и	

специализирана
•	 	Допълнителна	тава	тип	пощенски	кутии	с	4	изходни	тави

HL-L6400DW

HL-L6300DW
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Нашите гори не са за 
продан. Ние трябва да 
защитим и опазим онова, 
което нашите предци са 
ни оставили, да се грижим 
за гората за доброто на 
нашите деца и за тези 
след тях.

Julián Quispe Carbólico, 
Тинкарени, Перу

Brother Earth

Brother Earth е нашата онлайн страница, 
позволяваща на всички да научат всичко 
за нашите най-нови зелени продуктови 
иновации и глобални екологични проекти и 
да разберат как могат и те да се включат в 
инициативата. Независимо за какво става 
дума, дали как намаляваме нивата на шум 
в нашите шевни машини или как помагаме 
на местните жители да почистват реките 
на Филипините, или някоя от хилядите 
други инициативи с които сме ангажирани, 
всичко това може да научите на  
www. brotherearth.com

Brother Environmental Activities

Brother International Europe развива 
дългосрочно партньорство с 
благотворителната организация Cool Earth, 
като работим заедно за опазването на 
дъждовните гори на Амазонка в Перу.

Cool Earth  си партнира с местните 
общности живеещи по границите на 
обезлесените местности, подпомагайки 

ги при борбата с незаконната сеч и 
прибирането на реколтата, стремейки 
се да им осигурят ресурсите, които са 
им необходими, за да запазят горите си 
непокътнати. 

Brother в Европа използва инициатива 
за безплатно връщане на консумативи 
за рециклиране, за да си гарантира, че 
мастилата, тонер касетите и барабанните 
модули се обезвреждат и рециклират 
отговорно. В резултат на това Brother 
спонсорира защитата на дърветата в 
Перуанските тропически гори.

Като глобална компания ние приемаме 
нашата отговорност към околната среда 
наистина много сериозно. Ето защо 
непрекъснато се стремим да подобрим 
начина си на производство, дизайна на 
продуктите си, начина на употреба и се 
стигне до рециклирането.

Работим съвместно 
за една по-добра 
околна среда

Brother Brother и околната среда
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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.


