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свързаност 
във вашия 
офис

Бърза 

Характеристики подпомагащи работния процес 
- Висока скорост на печат до 20 стр/мин
- Безжична мрежова свързаност
- Отпечатване на първа страница - по-малко от 10 секунди
- Капацитет на хартията - 250 листа
- Резолюция 2,400 x 600dpi 

HL-2135W 

HL-2135W - компактен принтер 
с Безжична мрежова свързаност. 
Увеличавате продУктивността 
и спестявате време.

Общи характеристики

Консумативи

Поддържани операционни системи

Технология Електрофотографска лазерна
Лазер Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825 - 1:2007)
Скорост на печат A4 Едностранно До 20 стр/мин
Време за загряване По-малко от 7 сек. (От режим sleep)
Време за отпечатване на първa По-малко от 10 секунди (От режим готовност)
страница 
Резолюция HQ1200 (2,400 x 600), 600 dpi
Процесор 200 MHz (ARM9)
Памет 16MB 
Безжичен интерфейс IEEE 802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) 
Емулация GDI (хост базирана)

Подаване на хартия Стандартна тава за хартия за 250 листа
 Слот за ръчно подаване на 1 лист
Извеждане на хартия 100 листа (с лицевата страна надолу)
 1 лист (с лицевата страна нагоре) Прав път на хартията

Тонер в комплекта 700 страници*
Стандартна тонер касета [TN-2010] 1000 страници*
Барабан [DR-2200] До 12,000 страници

Windows® Windows® 7 (32 & 64 битови версии),
 Windows Vista® (32 & 64 битови версии), Windows® XP Professional (32 & 64 битови версии),
 Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2,  
 Windows® Server 2008 (32 & 64 битови версии)
 Windows® Server 2003 (32 & 64 битови версии)
 Windows® 2000 Professional 
Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7x Server
Linux CUPS & LPD/LPRng печатаща система (работна среда x86, x64 )

Мрежа
Web базирано управление Управление на сървър за печат от Web браузър
BRAdmin Light Управление на сървър за печат за Windows® и Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10,7x 
E-mail известяване Известия изпратени до E-mail адрес при евентуална невъзможност за печат
Driver Deployment Wizard Бърз и лесен начин за разполагане на драйвери за принтер с Windows® PC
BRAdmin Professional 3 За управление в LAN/WAN мрежа

Боравене с хартията

Спецификации на хартията

N-up печат (Windows® Mac) Намалява 2, 4, 9, 16 или 25 A4 страници до 1 A4 страница
 (Mac - 2, 4, 6, 9, или 16)
Печат на плакат Увеличава 1 A4 страница до плакат, използвайки 4, 9, 16 или 25 A4 страници
Печат на горен и долен колонтитул Разпечатва документи с час и дата или ID на потребителя
Печат на воден знак Добавете определен текст или съобщение към документа като воден знак
Ръчен двустранен печат Печат от двете страни на листа чрез ръчно обръщане на листа
Печатане на книжка Печат лесен за четене, разпечатване на професионален документ в А5 формат използвайки 
 ръчно обръщане на листа.

Характеристики на драйвера на принтера (Само за WINDOWS®)

Консумация на електроенергия 421W при печат, 62W режим “Готовност”, 0,9W режим Deep sleep” (2.8W когато  
 безжичната мрежа е активирана)
TEC стойност 0.913kWh на седмица
Ниво на шума Налягане на звука (при печат) по-малко от 53dBA
 по-малко от 31 dBA в режим готовност
 Сила на звука - по-малко от 6.4B при печат
 по-малко от 4.54B в режим готовност
Екологичност Power save - по-малко енергия, когато не се ползва
 Toner save - по-малък разход на тонер
Максимално месечно 8,000 страници
натоварване

Околна среда

Размери / Тегло

С кашон 475(Ш) x 454(Д) x 331(В) mm / 8.0kg
   
Без кашон 368(Ш) x 360(Д) x 183(В) mm / 6.7kg
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DIC ECOLABEL

315025

   
   

   
   

 

Мрежови протоколи и защита на безжична мрежа
Протоколи TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Протоколи поддържани от IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, 
 DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, 
 FTP Server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP, ICMP,  
 Web Services (Print), LLTD responder
Протоколи поддържани от IPv6 NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port /  
 Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, 
 HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, 
 Web Services (Print)
Защита на безжична мрежа WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP,  
 SMTP-AUTH
Мрежова настройка Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure  
 System™ (AOSS), 
 Wi-Fi Certification Mark License

нашата ангажираност към опазването на околната среда намира изражение в множество еко функции, 
сертификати и награди, които имат устройствата ни:
- Отделни тонер и барабан: еко функция, позволяваща да ползвате по-малко тонер с цел намаляване на разходите
- Режим пестене на тонер - функция намаляваща разхора на тонер
- N-in-1 Print: Снижавате употребата на хартия като отпечатвате документи от много страници върху една единствена
- Deep Sleep Mode3: Режим, в който консумацията на енергия е по-малко от 1W, което е 68 пъти по-малко 
 в сравнение със стандартния режим „Готовност”

Brother HL-2135W работи с вас за една по-добра околна среда

* Посочения капацитет е съгласно ISO/IEC 19752, 2 Безплатно сваляне от http://solutions.brother.com, 3 Налично само безжичната мрежа изключена

Видове носители Стандартна тава за хартия - Тънка хартия, Обикновена хартия, плътна хартия, рециклирана хартия, 
 Слот за ръчно подаване - Тънка хартия, Обикновена хартия, Дебела хартия, плътна хартия, 
 Рециклирана хартия, Пликове, Етикети,
Тегло на носителя Стандартна тава за хартия - 60 - 105 g/m 2 (16 - 28 lb)
 Слот за ръчно подаване - 60 до 163 g/m2 (16 до 43 lb)
Размери на носителя Стандартна тава за хартия - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge),B6 ( ISO), А6, Executive
 Слот за ръчно подаване - ширина 76.2 до 216 mm, дължина 116 до 406.4 mm; 



Компактен и на изгодна цена 
Brother HL-2135W е надежден 
помощник в офиса.

HL-2135W е създаден за ваше удобство. Улеснява работния процес благодарение 
на безжичната мрежа, с която ползвате принтера от всяка точка в офиса.  

Компактен монохромен лазерен принтер

ПРОДУКТИВЕН
Разпечатването на първата 
страница за по-малко от 10 сек 
и впечатляващата скорост 
на печат от 20 стр./мин ви 
гарантират, че ще разпечатате 
нещата си лесно и в срок.

КОМПАКТЕН
С ергономичния си дизайн 
принтерът HL-2135 се помества 
навсякъде и е много подходящ 
за малки офисни пространства.

ГЪВКАВ
Слотът за ръчно подаване 
на хартия създава удобство 
при работа с различни медии, 
включително пликове за писма 
или по-тънка нестандартна хартия. 
Капацитетът на стандартната 
тава за хартия от 250 стр. дава 
възможност за не толкова често 
зареждане с хартия.

НАДЕЖДЕН
HL-2135W осигурява 
изключително качество 
и изпълнение и задоволява 
нуждите на натоварения офис.

СПЕСТЯВАЩ СРЕДСТВА
Наличието на стартов тонер 
за 1000 стр., заедно с отделно 
сменящият се барабанен модул 
водят до изключително ниска 
цена на печат, което рефлектира 
също и в много по-ниска цена 
на притежение на принтера. 
В допълнение са и множество 
функции за намаляване на разхода 
като режим „Пестене на тонер” 
и „Печат N в 1”, позволяващи 
чувствително намаление на 
стойността на печат.

ПРОФЕСИОНАЛЕН
Благодарение на високата 
резолюция на печат от 2400х600 
dpi ще разпечатате ясен текст, 
ще имате прецизна рачпечатка, 
с видими и най-малките 
детайли. Може да отпечатате 
професионални отчети 
и презентации от всяка точка 
в офиса благодарение 
на безжичната свързаност.

  

HL-2135W - принтер с множество функции за управление и администриране

Решения за управление Безжична мрежова свързаност 
с едно натискане

• BRAdmin Professional - Усъвършенствана програма 
 за дистанционно наблюдение и настройка на Вашия  
 принтер. Диагностицира състоянието на устройството,  
 независимо от неговата отдалеченост, и изпраща  
 автоматични предупреждения по и-мейл за състоянието му. 
 Така знаете за потенциалните проблеми преди още да 
 са възникнали.

• Уеб базирано управление - Вграден уеб сървър  
 даващ възможност за лесно управление на  
 устройството през уеб браузър.

• Бърза инсталация на безжичната мрежа - лагодарение  
 на лесната и интуитивна инсталация, която се стартира  
 от диска (част от окомплектовката на устройството),  
 губите много по-малко време, за да се свържете към  
 безжичната мрежа. Това подобрява Вашата  
 продуктивност и Ви оставя свобода да се концентрирате  
 върху основната си работа.


