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DE VOORDELIGE ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTERS VAN BROTHER ZIJN COMPACT,   
VEELZIJDIG EN DAARDOOR ZEER GESCHIKT VOOR BEDRIJVEN EN KANTOREN
  
Binnen een bedrijf of kantoor is het belangrijk om op elk moment te kunnen beschikken over de juiste 
documenten, zowel op papier als digitaal. De compacte all-in-one zwart-witlaserprinters van Brother 
bieden de ideale oplossing voor het printen, scannen en kopiëren van professionele documenten. De 
modellen bieden naast snelheid en gebruiksgemak, tevens uiterst betrouwbare prestaties. Zodoende kunt u 
onder alle omstandigheden rekenen op professionele resultaten en u richten op uw zakelijke activiteiten.   



• Printsnelheid tot 30 ppm zwart-wit
• Automatisch dubbelzijdig printen
• Papiercapaciteit 250 vel
• 35 vel ADF
• 6,8 cm kleuren touchscreen
• Ingebouwde bekabelde en draadloze netwerkaansluiting
• Hi-Speed USB 2.0
• 64 MB geheugen
• Meegeleverde toner voor 1.200 pagina’s
• Printen en scannen via mobiele apparaten
• Brother apps en weboplossingen
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MFC-L2740DW  

MFC-L2720DW  

DCP-L2560DW 

• Printsnelheid tot 30 ppm zwart-wit
• Automatisch dubbelzijdig printen, scannen, kopiëren en faxen
• Papiercapaciteit 250 vel
• 35 vel ADF - automatisch dubbelzijdig
• 6,8 cm kleuren touchscreen
• Ingebouwde bekabelde en draadloze netwerkaansluiting
• Hi-Speed USB 2.0
• 64 MB geheugen
• Meegeleverde toner voor 1.200 pagina’s
• Printen en scannen via mobiele apparaten
• Brother apps en weboplossingen

 

Voordelige, professionele all-in-one oplossing voor bedrijven en kantoren

COMPACTE ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTER   
MET BEKABELDE EN DRAADLOZE NETWERKAANSLUITING
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MFC-L2700DW  

• Printsnelheid tot 26 ppm zwart-wit
• Automatisch dubbelzijdig printen
• Papiercapaciteit 250 vel
• 35 vel ADF
• LCD scherm - 2 regels van 16 karakters
• Ingebouwde bekabelde en draadloze netwerkaansluiting
• Hi-Speed USB 2.0
• 32 MB geheugen
• Meegeleverde toner voor 700 pagina’s
• Printen en scannen via mobiele apparaten

 



DCP-L2540DN  

• Printsnelheid tot 30 ppm zwart-wit
• Automatisch dubbelzijdig printen
• Papiercapaciteit 250 vel
• 35 vel ADF
• Verlicht LCD scherm - 2 regels van 16 karakters
• Ingebouwde bekabelde netwerkaansluiting
• Hi-Speed USB 2.0
• 32 MB geheugen
• Meegeleverde toner voor 1.200 pagina’s
• Printen en scannen via mobiele apparaten

COMPACTE ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTER 
MET BEKABELDE NETWERKAANSLUITING

COMPACTE ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTER

• Printsnelheid tot 26 ppm zwart-wit
• Automatisch dubbelzijdig printen
• Papiercapaciteit 250 vel
• LCD scherm - 2 regels van 16 karakters
• Hi-Speed USB 2.0
• 32 MB geheugen
• Meegeleverde toner voor 700 pagina’s

DCP-L2500D  

COMPACTE ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTER  
MET DRAADLOZE NETWERKAANSLUITING

• Printsnelheid tot 26 ppm zwart-wit
• Automatisch dubbelzijdig printen
• Papiercapaciteit 250 vel
• LCD scherm - 2 regels van 16 karakters
• Ingebouwde draadloze netwerkaansluiting
• Hi-Speed USB 2.0
• 32 MB geheugen
• Meegeleverde toner voor 700 pagina’s
• Printen en scannen via mobiele apparaten

DCP-L2520DW 
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De hoge printresolutie zorgt voor uitstekende en 
consistente afdrukken met heldere en scherpe 
details. U kunt daarnaast het papierverbruik met 
75% verminderen, door gebruik te maken van de 
automatische dubbelzijdige printfunctie, waarmee 
u tevens essentiële zakelijke documenten zoals  
presentatiemateriaal, boekjes en folders kunt creëren.

Met de zwart-witlaserlijn kunt u de operationele kosten 
laag houden. Dankzij de hoge capaciteit tonercartridge 
en afzonderlijke drum, kunt u de kosten aanzienlijk 
verminderen.

De Brother all-in-one zwart-witlaserprinters zijn 
compatibel met een reeks oplossingen voor mobiele 
apparaten en bieden u de mogelijkheid om via 
verschillende applicaties, diverse bestandstypen te 
printen.

Met de Brother iPrint&Scan app kunt u via het netwerk 
printers aansturen vanaf diverse mobiele apparaten. De 
gratis iPrint&Scan app ondersteunt direct printen vanaf, 
en scannen naar Apple iOS iPhone, iPad, iPod touch en 
mobiele Android™, Kindle Fire™, Windows® Phone 7 en 
8 apparaten. Kijk voor de meest recente ondersteuning op 
www.brother.nl/iprintscan

      

Met Google Cloud Print technologie zijn printers 
direct  verbonden met het web. Zodoende kunt u deze  
beschikbaar maken voor medewerkers op locatie of 
onderweg. Google Cloud Print werkt op smartphones, 
tablets en andere mobiele apparaten die met het web 
verbonden zijn. Kijk voor de meest recente ondersteuning 
op www.brother.nl/connect 

 

      
Met AirPrint kunt u e-mails, webpagina’s en documenten 
afdrukken vanaf uw mobiele Apple iOS apparaten. 
Er hoeft geen app of andere software gedownload of 
geïnstalleerd te worden. Binnen een paar stappen heeft u 
van de weergave op uw scherm een geprint exemplaar in 
handen. 

Tevens is Cortado beschikbaar voor alle platformen, 
waaronder Blackberry.   

 
 

De modellen zijn ontworpen met snelheid en gemak 
als uitgangspunt. De eerste pagina wordt al in minder 
dan 8,5 seconden geprint. Met afdruksnelheden tot 30 
pagina’s per minuut komen deze zwart-witlasermodellen 
volledig tegemoet aan uw printbehoeften.

 

Geïntegreerde scanfuncties
Via een reeks krachtige scanfuncties, waaronder scannen 
naar Evernote Business en FTP, kan informatie snel 
worden  gedeeld met medewerkers binnen het kantoor of 
op locatie.

Webverbindingen
Met de Brother all-in-one printers kunt u rechtstreeks 
verbinding maken met het web. Hierdoor kunt u direct 
printen vanaf, en scannen naar webdiensten waaronder 
Dropbox, Google Drive, OneDrive en Box zonder dat 
u een PC hoeft te gebruiken. Kijk voor de meest recente 
ondersteuning op www.brother.nl/connect   

 

Professionele prestaties: 



1 In overeenkomst met ISO/IEC 19798     2 Optionele gratis download via http://solutions.brother.com    3 Alleen mogelijk via meegeleverde software   4  Windows server ondersteund alleen printen via het netwerk 
  Voor meer informatie ga naar www.brother.nl

D
LL all-in-one range - 140715

DCP-L2500D DCP-L2520DW MFC-L2700DW DCP-L2540DN DCP-L2560DW MFC-L2720DW MFC-L2740DW

Functies printen, kopiëren en scannen
printen, kopiëren,
scannen en faxen

printen, kopiëren en scannen printen, kopiëren, scannen en faxen

Algemeen

Laserclassificatie classificatie 1 laserproduct (IEC 60825-1:2007) 

Display LCD scherm - 2 regels van 16 karakters 6,8 cm LCD kleuren touchscreen

Printen

Printsnelheid (A4) tot 26 ppm (pagina’s per minuut) tot 30 ppm (pagina’s per minuut) 

Dubbelzijdige printsnelheid (A4) tot 13 ipm (images per minuut) tot 15 ipm (images per minuut)

Printresolutie HQ1200 (2400 x 600 dpi)

Eerste pagina (vanuit stand-by) in minder dan 8.5 seconden

Printertaal GDI (host based) PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation)

Scannen

Resolutie tot 600 x 2400 dpi

Pull scanfuncties 3 Scan naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand, SharePoint®, Evernote en doorzoekbare PDF

Push scanfuncties Scan naar e-mail, afbeelding, OCR en bestand
Scan naar e-mail, 
afbeelding, OCR, 
bestand en FTP

Scan naar e-mail, 
afbeelding, OCR, 

bestand, FTP en cloud

Scan naar e-mail, afbeelding, OCR, 
bestand, FTP, e-mailserver2 en cloud

Kopiëren

Snelheid (A4) tot 26 ppm (pagina’s per minuut) tot 30 ppm (pagina’s per minuut)

Resolutie tot 600 x 600 dpi

Faxen

Modem snelheid - 33.6 kbps Super G3 - 33.6 kbps Super G3

Internet fax (iFax) - Faxen zonder telefoonlijn 2

Papier

Papier invoer 250 vel standaard papierlade / 1 vel handmatige papierinvoer

Papier uitvoer 100 vel met bedrukte zijde onder / 1 vel met bedrukte zijde boven (rechtdoorvoerpad)

Automatische documentinvoer 
(ADF)

- 35 vel - 35 vel 35 vel dubbelzijdig

Interface

Lokale interface Hi-speed USB 2.0 

Draadloze netwerk interface - IEEE 802.11b/g/n - IEEE 802.11b/g/n 

Bekabelde netwerk interface -  10Base-T/100Base-TX

Mobiel en cloud

Mobiele verbindingen -
iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM 

en Wi-Fi DirectTM

iPrint&Scan app, 
AirPrint en Google 

Cloud PrintTM

iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM en Wi-Fi DirectTM

Printen vanuit web- en 
clouddiensten

- print direct vanuit Box, DropBox, Google DriveTM en OneDrive

Scannen naar web- en 
clouddiensten

-
scan direct naar Box, DropBox, Evernote®, Evernote® Business, 

Facebook, Flickr®, Google DriveTM, OneNote, PicasaTM en OneDrive

Ondersteunde besturingsystemen

Windows® Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003 4

Macintosh 2 OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

Linux 2 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 omgeving)

Afmeting en gewicht

Met verpakking B x D x H - 56,7 x 51,7 x 41,4 cm  -  12,5 kg
B x D x H

56,7 x 51,7 x 43,5 cm 
14,4 kg

B x D x H
56,7 x 51,7 x 43,5 cm

14,2 kg

B x D x H
56,7 x 51,7 x 41,4 cm 

12,7 kg

B x D x H
56,7 x 51,7 x 43,5 cm 

14,6 kg

B x D x H
56,7 x 51,7 x 43,5 cm 

14,8 kg

Zonder verpakking B x D x H - 40,9 x 39,85 x 26,7 cm  - 9,7 kg
B x D x H

40,9 x 39,85 x 31,65 cm 
11,4 kg

B x D x H
40,9 x 39,85 x 31,65 cm 

11,2 kg

B x D x H 
40,9 x 39,85 x 26,7 cm 

9,9 kg

B x D x H
40,9 x 39,85 x 31,65 cm 

11,6 kg

B x D x H
40,9 x 39,85 x 31,65 

cm 11,8 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken 
per maand

250 tot 2.000 pagina’s

Verbruiksartikelen

Meegeleverde toner 700 pagina’s1 1.200 pagina’s1

Toner
standaard capaciteit: TN-2310 - 1.200 pagina’s1

hoge capaciteit: TN-2320 - 2.600 pagina’s1

Drum DR-2300 - 12.000 A4 pagina’s

Technische specificaties

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. 
Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn 
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.


