Zo eenvoudig als Brother
LASERPRINTER • 600 DPI • 6 PAGINA'S PER MINUUT

I Geavanceerde Windows® printer I
♦

Rechte papierdoorvoer
Makkelijk in te stellen en te
gebruiken
♦ Zeer lage kosten per afdruk
♦

♦ Inclusief microflne toner
♦ Multi-funktlonele sheetfeeder van

200 vel
♦

Aanbevolen PC-systeem:
- Windows 95, 3.1 X
- Minimale processor 386
- Minimaal 4 Mb geheugen
8 Mb geheugen aanbevolen
- lOMbvrljerulmteopdeharddlsk

Enveloppen
printen tot max
22.9 X 30.5 cm

Professionele dokumenten voor een lage
afdmkprijs!
De Brother HL-720 is een geavanceerde Windows (3.1x/95) iaserprinter.
Het geheugen van 512 Kb verdubbeit dankzij de ingebouwde datacompressie.
En met de hoge printkwaiiteit en de lage afdrukkosten worden u dokumenten
professioneei en goedkoop afgedrukt. Met deze goede prijs/prestatie verhouding biedt Brother u preoies wat u van een A-merk mag verwachten: kwaiiteit,
fiexibiiiteit, betrouwbaar en praktisch!

Laserprinter
6 PPM/600 dpi

IProfessioneei ulterlljk
• Haarscherpe afdrukken

Wat zijn de voordelen van de
rechte papierdoorvoer?

resolutie van 600 x 600 dpi
voor het beste printresultaat
maakt alles wat u print

• Brother's Microfine toner

• Verschillende soorten papier

Een schitterende uitvinding is het geavanceerde papiersysteem, excluslef ontwikkeld door Brother.
Door de rechte papierdoorvoer te gebruiken in samenwer-

indrukwekkend

I Hoge printsnelheid
• 6 pagina's per minuut
• Unieke rechte papierdoorvoer
• Supersneiie opwarmtijd

king met het speciaai ontworpen papiermechanisme, is de
HL-720 printer in staat om sneiier te printen, op verschillende
soorten papier, met minder kans op papierstoringen en
kruilen van het papier.
De grootste voordelen zijn:
• Verminderen van onaangename storingen en krulien van
papier

50% sneiier dan 4 ppm machines
kortere afstand, sneiiere doorvoer
snelie uitvoer eerste pagina

•
•
•
•

Genlale printer
• Geavanceerde Windows

printeileumiuiugie
• Ingebouwde datacompressie
• "2 biadzijden op 1 pagina" printen

voor supersnei afdrukken
meer pagina's met minder geheugen

Printen van enveioppen
Printen op verschiiiende soorten en maten papier
Kortere papierafstand en sneiiere doorvoer
Neemt weinig ruimte in op de werkpiek

makkeiijk en praktisch&handmatig
dupiex printen

I Economlsche voordelen
• Tonerbesparing
• Automatische energiebesparing
• Drum &toner zijn gescheiden

bespaart tot 50%

EnergyStar kwaiiteitsmerk
makkeiijk te vervangen

y
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^PECIFIKATIES
Printsnelheid

Eerste printopdracht
Opwarmtijd
Resolutie

Papierinvoer

Papieruitvoer
Papiersoorten •
Papiergewicht
Papier
Enveioppen
Geheugen
Printeremuiatie
Printersottware
Fonts

6 pagina's per minuut (A4)
20 sekonden (A4)
20 sekonden (optimaleconditie van 23 graden)
600 X600 dpi met Microfinetoner

interface standaard

Snelie, bi-directioneie, paralleiie interface

Energieverbruik

< 150W (tijdens printen)
< 35W (stand-by)
< 7W (slaap-stand)

Muiti-funktionele Sheetfeeder

Afmetingen (Lx H x 8)

36.6 X 25.0 X 35.3 cm

(200 vel of 10 enveioppen)
Opening voor handmatig doorvoeren van 1 vel
too vei(A4)
Papier, enveioppen, etiketten, transparanten, kaarten
60- 158 gram
Letter, Legal, A4, A5, Executive
Custom size (70 x 127 mm - 216 x 356 mm)
04, 9x12 envelop, BL, 05, 00M10, Monarch
512 Kb (uitbreidbaar tot 2 Mb)
Brother Printing Solution voor Windows 3.1/95
Windows 3.1/95 printerdriver
35 Truetype™ compatibel fonts op diskette

Gewicht

6.5 Kg inclusief drum &toner
TN-200 (tonercartridge)
DR-200 (drumunit)
MB-215W (1,5 Mb geheugenuitbreiding)

Tijdens en na de zorgvuidige produktie voert Brother uitgebreide kwaiiteitskontroies uit.
Mocht het desondanks voorkomen dat uw apparaat een servicebeurt nodig heeft, dan zai uw dealer die graag
voor uverzorgen. Uiteraard staat onze technische dienst hem hierbij zonodig terzijde.

Brother International (Nederland) B.V.
PostbuseOO, 11SOAP Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251 Fax 020 • 6436495

brother

BBS 020 - 6401211 (modem)
World Wide Web http://www.brother.com

Opties/accessoires

• Brother is een geregistreerd handeisnaam van Brother Industries, Ltd. • Alle andere merk

zijngereglstreerde handelsnamen en handelsnamen van de respectievelijkebedrljven.

Speciflkatles kunnen zonder kennlsgeving worden veranderd.

Uw dealer

