
Контакт: 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

Уеб-сайт: www.brother.bg
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.

*Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798

**DCP-L8400CDN/MFC-L8650CDW - за сваляне от http://solutions.brother.com

***В комплекта със софтуера

Технически характеристики
Общи характеристики DCP-L8400CDN MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT

Лазер Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825-1:2007)  

Дисплей 9.3 см цветен сензорен 12.3 см цветен сензорен

Стандарт за близка 
комуникация

N/A
Вграден четец за карти  

за идентификация

Печат  

Скорост на печат (А4) До 28 стр/мин  (черно-бяло и цветно) До 30 стр/мин (черно-бяло и цветно)

Скорост на печат двустранно (А4) До 14 ipm (изображения в минута) черно-бяло и цветно

Резолюция До 2,400 x 600dpi

Езици за печат PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation)

Облачен печат Директен печат от Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM и SkyDrive®

Сканиране

Резолюция  До 1,200 x 2,400dpi

Сканиране от компютър*** Сканиране към имейл, изображение, OCR, файл, USB, SharePoint®, Evernote и PDF с възможност за търсене

Сканиране от устройство Сканиране към мрежова папка (Windows® само), FTP, Secure FTP, имейл сървър** и Облак

Сканиране в облака Сканиране директно към Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM и SkyDrive

Копиране

Скорост копиране (A4) До 28 стр/мин  (черно-бяло и цветно) До 30 стр/мин (черно-бяло и цветно)

Резолюция До 1,200 x 600dpi

Факс

Скорост модем N/A 33.6kbps Super G3 N/A 33.6kbps Super G3

Интернет факс (iFax) N/A Да** N/A Да

Боравене с хартията

Стандартна тава за хартия 250 листа 250 + 500 листа

Допълнителна тава за хартия 500 листа (LT-320CL) N/A

Мултифункционална тава 50 листа

Автоматично листоподаващо 
устройство

35 листа
35 листа - автоматично 

двустранно
50 листа - автоматично двустранно

Свързаност

Локален интерфейс Hi-Speed USB 2.0 & USB Host

Безжична мрежа N/A                                                                   IEEE 802.1 1b/g/n

Мрежа 10Base-T/100Base-TX

Мобилност
iPrint&Scan приложение,  

AirPrint и Google Cloud PrintTM iPrint&Scan приложение, AirPrint, Google Cloud PrintTM и Wi-Fi DirectTM

Месечно натоварване

Максимално месечно 
натоварване

40 000 страници 60 000 страници 75 000 страници

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦВЕТЕН ПЕЧАТ ОТ BROTHER
ЦЯЛОСТНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ
  
Ние от Brother знаем, че бизнесът се задвижва от информацията. Новата серия цветни  
лазерни мултифункционални устройства предлага множество лесни за ползване решения, 
специално създадени за постигане на изключителни резултати ден след ден. Клиентите  
получавате бърз и изгоден цветен печат напълно отговарящ на нуждите на малки  
и средни работни групи, браншови и по-големи предприятия. Здрава и надеждна серията  
има всякакви функции, което подобрява работния процес, а вие се съсредоточавате  
върху основните си бизнес дейности. 
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Консумативи

Модел DCP-L8400CDN и MFC-L8650CDW DCP-L8450CDW и MFC-L8850CDW MFC-L9550CDWT

Тонери
Тонер  

в комплекта
Стандартен 

тонер
Тонер с голям 

капацитет
Тонер  

в комплекта
Стандартен 

тонер
Тонер с голям 

капацитет

 Тонер със 
супер голям 
капацитет

Тонер  
в комплекта

Тонер със супер 
голям капацитет

Черно 2,500 Страници*
TN-321BK

2,500 Страници*
TN-326BK

4,000 Страници*
2,500 Страници*

TN-321BK
2,500 Страници*

TN-326BK
4,000 Страници*

TN-329BK
6,000 Страници*

6,000 Страници*
TN-900BK

6,000 Страници*

Синьо 1,500 Страници*
TN-321C

1,500 Страници*
TN-326C

3,500 Страници*
1,500 Страници*

TN-321C
1,500 Страници*

TN-326C
3,500 Страници*

TN-329C
6,000 Страници*

6,000 Страници*
TN-900C

6,000 Страници*

Червено 1,500 Страници*
TN-321M

1,500 Страници*
TN-326M

3,500 Страници*
1,500 Страници*

TN-321M
1,500 Страници*

TN-326M
3,500 Страници*

TN-329M
6,000 Страници*

6,000 Страници*
TN-900M

6,000 Страници*

Жълто 1,500 Страници*
TN-321Y

1,500 Страници*
TN-326Y

3,500 Страници*
1,500 Страници*

TN-321Y
1,500 Страници*

TN-326Y
3,500 Страници*

TN-329Y
6,000 Страници*

6,000 Страници*
TN-900Y

6,000 Страници*

Барабанен модул DR-321CL - 25,000 A4 Страници*

Колан BU-320CL - До 50,000 Страници*

Касета за отпадъчен тонер WT-320CL - До 50,000 Страници*

ЦЯЛОСТНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ 
ЗА ПЕЧАТ

www.brother.bg



Нашата нова серия се заема с решаването на ежедневните предизвикателства в бизнеса. Ние създадохме рентабилни,  
лесни за ползване и бързи устройства, за да помогнем на бизнеса ви да върви нагоре.

Не всички посочени функции важат за цялата серия принтери. Моля погледнете Техническите характеристики за по-подробна информация.

Рационално решение за бизнеса

Високо качество
Създавате професионални 
бизнес документи  
в прецизни цветове.

Надежден
Лесно - работа с до 75 000 
страници на месец и всеки ден 
отлично изпълнение и качество. 
Задоволява нуждите и на най-
взискателната бизнес среда.

Продуктивен
Скорост на печат  
до 30 стр/мин

Съвместим
С различните функции за 
сканиране, включително 
сканиране към мрежова 
папка (само за Windows) 
и FTP споделяте 
информацията, както  
в локалната ви мрежа, така 
и на отдалечени сървъри.   

Ефективен
С голям капацитет на 
хартията намалявате 
времето, което губите  
в постоянно презареждане. 

Намалени разходи
Изгодна стойност на печат  
на страница с тонерите  
с голям капацитет. 

Мобилен
Ползвайте приложенията 
iPrint&Scan,  

Apple AirPrint или Google 
Cloud Print за директен 
печат от вашето iPhone, 
iPad, Android или 
Windows устройство.

Издръжлив     
Идеален за голямо 
натоварване.

Серия професионални цветни лазерни мултифункционални устройства 

•  Скорост на печат до 30 стр/мин за черно-
бяло и цветно 

•  12.3 см LCD цветен сензорен дисплей
•  Автоматичен двустранен печат, копиране и 

сканиране
•  256MB памет
•  Възможност за тонери със супер голям 

капацитет
•  Резолюция до 2,400 x 600dpi
•  Безжична и мрежова свързаност
•  300 листа капацитет на хартията
•  Допълнителна тава за 500 листа
•  Автоматично листоподаващо устройство за 

50 листа

DCP- L8450CDW 
ПРОФЕСИОНАЛНО ЦВЕТНО 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 
УСТРОЙСТВО С БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

•  Скорост на печат до 28 стр/мин за черно-
бяло и цветно

•  9.3 см LCD цветен сензорен дисплей
•  Автоматичен двустранен печат
•  256MB памет
•  Възможност за тонери с голям капацитет
•  Резолюция до 2,400 x 600dpi
•  Мрежова свързаност
•  300 листа капацитет на хартията
• Допълнителна тава за 500 листа
•  Автоматично листоподаващо устройство  

за 35 листа

DCP- L8400CDN 
ПРОФЕСИОНАЛНО ЦВЕТНО 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 
УСТРОЙСТВО 

•  Скорост на печат до 28 стр/мин за черно-
бяло и цветно

•  9.3 см LCD цветен сензорен дисплей
•  Автоматичен двустранен печат, копиране, 

сканиране и факс
•  256MB памет
•  Възможност за тонери с голям капацитет
•  Резолюция до 2,400 x 600dpi
•  Безжична и мрежова свързаност
•  300 листа капацитет на хартията
•  Допълнителна тава за 500 листа
•  Автоматично листоподаващо устройство 

за 35 листа

MFC- L8650CDW 
ПРОФЕСИОНАЛНО ЦВЕТНО 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 
УСТРОЙСТВО С БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

ПРОФЕСИОНАЛНО ЦВЕТНО 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 
УСТРОЙСТВО С БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

•  Скорост на печат до 30 стр/мин за черно-
бяло и цветно

•  12.3 см LCD цветен сензорен дисплей
•  Автоматичен двустранен печат, копиране, 

сканиране и факс
•  256MB памет
•  Възможност за тонери със супер голям 

капацитет
•  Резолюция до 2,400 x 600dpi
•  Безжична и мрежова свързаност
•  300 листа капацитет на хартията
•  Допълнителна тава за 500 листа
•  Автоматично листоподаващо устройство 

за 50 листа

MFC- L8850CDW
ПРОФЕСИОНАЛНО ЦВЕТНО 
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО 
ЗА ГОЛЕМИ НАТОВАРВАНИЯ

MFC- L9550CDWT

•  Скорост на печат до 30 стр/мин за черно-
бяло и цветно 

•  12.3 см LCD цветен сензорен дисплей
•  Автоматичен двустранен печат, копиране, 

сканиране и факс
•  256MB памет
•  Тонери със супер голям капацитет
•  Резолюция до 2,400dpi x 600dpi
•  Безжична и мрежова свързаност
•  800 листа капацитет на хартията
•  Автоматично листоподаващо устройство 

за 50 листа

Високата резолюция на печат ви гарантира 
последователен ясен и четлив текст с абсолютна 
прецизност в детайлите. С автоматичния двустранен 
печат и печат в режим “Книжка” намалявате 
потреблението на хартия с до 75 % и правите 
професионални и с високо качество документи. 

Серия с множество функции специално създадена,  
за да поддържа текущите ви разходи ниски. Режимите 
Toner Save Mode (Режим за пестене на тонер)  
и Deep Sleep намаляват разходите за консумативи  
и потреблението на електрическа енергия. Успоредно  
с това възможността за тонери с голям капацитет  
и отделния барабан ви предлагат решение  
за оптимално нисък разход и бъдещо намаление  
на ежедневните разходи за печат. 

Бързи, създадени за големи натоварвания и с излизане 
на първа разпечатка за по-малко от 15 сек., тези 
принтери са незаменими за един натоварен бизнес.

Новата серия цветни лазерни принтери на Brother 
е съвместима с широка гама решения за мобилни 
устройства, което ви позволява да печатате от 
множество приложения и различни видове файлове:

Нашите приложения за печат и сканиране са 
изключително удобни и повишават продуктивността ви.
С Brother приложението iPrint&Scan печатате от и 
сканирате директно към вашето Apple iOS iPhone, iPad, 
iPod touch, Android, Kindle Fire или Windows Phone 7 
и Windows Phone 8 устройство без значение къде се 
намирате, просто се свързвате в мрежата на принтера.

Друга услуга от която да се възползвате е Google 
Cloud Print, която ви позволява да свържете вашия 
принтер с облака. Може да направите печатащите 
устройства достъпни за вас и всеки който решите от 
приложенията, които ползвате всеки ден. Google Cloud 
Print работи на вашето мобилно устройство, таблет и 
всяко друго уеб свързано устройство, от което желаете 
да печатате.

С AirPrint може да отпечатвате вашите имейли, уеб 
страници и документи. Не е необходимо свалянето 
на някакъв софтуер, не се инсталират драйвери и 
не са нужни кабели за свързване. Просто с няколко 
докосвания имате отпечатано това, което виждате на 
екрана.

Cortado също е налично за всички устройства, 
включително Blackberry.

Brother Solutions Interface (BSI) - отворен 
интерфейс за решения
позволява на външни разработчици, да създадат 
специализирани решения за печат за определени 
устройства Brother. Този интерфейс използва уеб 
базирана технология, позволяваща съхранението и 
изпълнението на всички услуги на сървър, а не локално 
с цел улеснение на изпълнението на задачите към 
определени устройства. 
Разработчиците могат да създадат специализирани 
менюта за устройствата, да контролират функции като 
сканиране и изпращане на факс, както и задаване 
на права за достъп до тези функции за определени 
потребители.
 Brother Solutions Interface позволява ползването на 
новото решение за управление на печата b-guard. 
Мощен софтуер, за оптимизиране на разходите при 
печат, предоставян ексклузивно от Brother. Той Ви 
позволява да следите обема на печат на различни нива 
- от отделен потребител до цели отдели, да създавате 
профили и да разрешавате (или ограничавате) 
броя документи, които може да отпечата конкретен 
служител или устройство. Функцията „Изтеглен 
печат” подобрява сигурността при печат и редуцира 
страниците, отпечатани по погрешка - всички печатни 
задачи се събират на сървър и се отпечатват само 
след „изтеглянето” им от устройството с ПИН кода 
на дадения потребител. Функцията „Отпечатване на 
и-мейл” дава възможност за отпечатване на документи, 
изпратени като и-мейли директно към принтера. Тези 
и-мейли могат да бъдат изпратени от всякакви мобилни 
устройства, което улеснява работата и позволява 
дори гостите на фирмата да отпечатват каквото е 
необходимо.

Сигурно високо качество:


