Thiết kế riêng cho doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Mỗi doanh nghiệp đều cần một đối tác kinh doanh tin cậy.
Thế hệ máy in laser đơn sắc mới sẽ giúp tối đa hóa hiệu suất in ấn và
giảm thiểu chi phí, nhờ đó thu được lợi ích cao nhất từ khoản đầu tư.

Trung tâm sáng tạo cung cấp những mẫu tải về miễn phí

www.brother.com.vn
Hotline: 1900 6062

Brother khuyến nghị khách hàng chỉ sử dụng các sản phẩm
chính hãng của Brother. Lợi ích khi sử dụng sản phẩm chính
hãng là bản in có chất lượng tốt hơn, năng suất cho mỗi vật tư
tiêu hao lớn hơn, bảo vệ máy móc của bạn khỏi hư hỏng và đạt
hiệu suất tối ưu. Để phòng ngừa, xin lưu ý, phiếu bảo hành máy
của bạn có thể không bảo hành các hư hỏng phát sinh từ việc
sử dụng các vật tư tiêu hao không chính hãng.

Microsoft, Windows, logo Windows và/hoặc các sản phẩm Microsoft khác được nhắc đến trong tài liệu này là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/
hoặc các quốc gia khác. Brother và logo của Brother là nhãn hiệu của Brother Industries Ltd., Nhật Bản. Mọi thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Mọi nhãn
hiệu đã đăng ký được nhắc đến trong đây là tài sản của các công ty tương ứng.
Brother International Corporation, Nhật Bản.

HL - L6200DW

Đơn năng

Đa năng

HL-L5100DN
Chức năng chính

HL-L6200DW

In 2 mặt tự động, kết nối mạng

In 2 mặt tự động, kết nối không dây

MFC-L5700DN

MFC-L5900DW

In 2 mặt tự động, kết nối mạng

In 2 mặt tự động, kết nối không dây

CHỨC NĂNG IN
Tốc độ in (A4/Letter)

Lên đến 40/42 trang/phút

Lên đến 40/42 trang/phút

Lên đến 50/52 trang/phút

Nâng cao năng suất và hiệu quả với
thế hệ máy in laser đơn sắc mới công suất cao.
Một đối tác tin cậy cho doanh nghiệp.

Độ phân giải bản in

Lên đến 1.200 x 1.200 dpi

Thời gian in ra bản đầu tiên (từ chế độ sẵn sàng)

Chưa đến 7,2 giây

Tính năng in 2 mặt

Chưa đến 7,2 giây

In 2 mặt tự động

In 2 mặt tự động

In N-trong-1
In áp phích (chỉ dành cho Windows®)
In watermark (chỉ dành cho Windows®)
In Header/Footer (chỉ dành cho Windows®), In bảo mật

In N-trong-1
In áp phích (chỉ dành cho Windows®)
In watermark (chỉ dành cho Windows®)
In Header/Footer (chỉ dành cho Windows®), In bảo mật

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF bản 1.7, XPS bản 1.0

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF bản 1.7, XPS bản 1.0

Có

Có

Tính năng in đặc biệt
Ngôn ngữ in

Lên đến 1.200 x 1.200 dpi

Chưa đến 7,5 giây

Chế độ yên lặng

CHỨC NĂNG COPY
Lên đến 40/42 bản trên phút

Tốc độ copy (A4/Letter)

-

-

Độ phân giải bản copy

-

-

1.200 x 600 dpi

Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to

-

-

Từ 25% - 400% , khả năng thay đổi mỗi 1%

Copy theo bộ

-

-

Lên đến 99 bộ

Kiểu quét

-

-

Công nghệ quét 2 mặt cùng lúc (Dual CIS)

-

-

Độ phân giải (Quang học/Tăng cường)

-

-

CHỨC NĂNG QUÉT
Đơn sắc/Màu – ADF hoặc Quét hình phẳng
Không (CIS)

Có (Dual CIS)
Lên đến 1.200 x 1.200 dpi/Lên đến 19.200 x 19.200 dpi

Chức năng quét

-

-

Scan gửi tới Email, Ảnh, OCR, File, Email Server (chỉ tải về), FTP, SFT, USB và Mạng (Chỉ dành cho
Windows®)

Scan gửi tới Email, Ảnh, OCR, File, Email Server, FTP, SFT, USB và Mạng (Chỉ dành cho Windows®)

Tốc độ quét (Đen trắng / Màu) nhiều tờ

-

-

Lên đến 24/20 ảnh trên phút***

Lên đến 28/20 ảnh trên phút***

CHỨC NĂNG FAX
Tốc độ modem

-

-

33,6Kbp Super G3

Tốc độ truyền (đơn sắc)

-

-

Khoảng 2,5 giây (Biểu đồ Test tiêu chuẩn ITU-T, Phân giải Std, JBIG)
Lên đến 500 trang (Biểu đồ Test tiêu chuẩn ITU-T, Phân giải Std, JBIG)

Bộ nhớ truyền dữ liệu/ Lưu vào bộ nhớ khi hết giấy

-

-

Quay số nhanh

-

-

300 vị trí

Quay số theo nhóm

-

-

20 nhóm

Truyền phát

-

-

Fax từ máy tính
Các tính năng fax khác

-

-

350 vị trí
Gửi (Khả dụng với Windows®, Mac® [Phần mềm FaxShare của Brother], Linux® [LPR/CUPS PC-FAX send driver])
Nhận (Khả dụng với Windows®)
Gửi fax qua internet*** (chế độ đơn giản), Tự động thu nhỏ, hẹn giờ fax (lên đến 50), Chế độ sửa
Gửi fax 2 mặt, Gửi fax qua internet (chế độ đơn giản), Tự động thu nhỏ, hẹn giờ fax (lên đến 50),
lỗi, Lấy lại fax, Truy cập từ xa, scan nhanh (khoảng 2,5 giây), Chuyển tiếp bản fax
Chế độ sửa lỗi, Lấy lại fax, Truy cập từ xa, scan nhanh (khoảng 2,5 giây), Chuyển tiếp bản fax

XỬ LÝ GIẤY
Khay nạp giấy chuẩn

250 tờ

250 tờ

520 tờ

50 tờ
60-200g/m2 (Trọng lượng giấy)
76,2 đến 215,9 mm (Rộng) x 127 đến 355,6 mm (Dài) (Cỡ giấy)

50 tờ
60-200g/m2 (Trọng lượng giấy)
76,2 đến 215,9 mm (Rộng) x 127 đến 355,6 mm (Dài) (Cỡ giấy)

Khay nạp giấy đa năng
Khay giấy ra (mặt úp xuống)

150 tờ

Khay giấy tùy chọn (khay nạp giấy)
Khay nạp giấy tự động

150 tờ

250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs (tối đa 1.040 tờ)

250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs hoặc 250 tờ x 3 pcs (tối đa 1.040 tờ)

-

-

Kích cỡ tài liệu (Khay giấy chuẩn)

250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs (tối đa 1.040 tờ)
50 tờ

A4, Letter, A5 (cạnh dài), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

70 tờ
A4, Letter, A5 (cạnh dài), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

THÔNG SỐ KHÁC
Bộ nhớ

512MB

1GB

Tốc độ vi xử lý

512MB

Cortex-A9 (800MHz)

Màn hình
Windows® (Hệ điều hành chính)

16 ký tự x 1 dòng

Màn hình màu LCD TFT 3,7”

Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition,
Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2

Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003 (chỉ khi có mạng), Server 2003 x64 Edition (chỉ khi có mạng),
Vista, Server 2008 (chỉ khi có mạng), Server 2008 R2 (chỉ khi có mạng), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012 (chỉ khi có mạng), Server 2012 R2 (chỉ khi có mạng)

Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (chỉ khi tải về)

Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (chỉ khi tải về)

CUPS, LPD/LPRng (môi trường x86/x64)

CUPS, LPD/LPRng (môi trường x86/x64)

Apple Mac®
Linux® (Trình điều khiển máy in trên Linux®)
Trình điều khiển máy in chung

Có (BRScript/PCL)
Thích hợp Ethernet 10/100 Base-TX,
Hi-Speed 2.0

Kết nối mạng
Mức tiêu thụ điện (Chế độ ngủ/Chế độ sẵn sàng)

Có (BRScript/PCL)

Không dây tích hợp 802,1 b/g/n, Wifi trực tiếp, Ethernet Gigabit tích hợp, 10 Base-T/100BaseTX/1000Base-T, Hi-Speed 2.0

Thích hợp Ethernet 10/100 Base-TX,
Hi-Speed 2.0

6,5W/32W

Nguồn điện
-

Không dây tích hợp 802.1 b/g/n, Wifi trực tiếp,
Ethernet Gigabit tích hợp, 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Hi-Speed 2.0
7,5W / 34W

220-240V, AC 50/60Hz

Webconnect (Ứng dụng của Brother)

1GB
Cortex-A9 (800MHz)

220-240V, AC 50 / 60Hz
-

Có

VẬT TƯ
TN-3428: Khoảng 3.000 trang*

Hộp mực tiêu chuẩn

TN-3428: Khoảng 3.000 trang*

Hộp mực dung lượng lớn

TN-3448: Khoảng 8.000 trang*

TN-3448: Khoảng 8.000 trang*

Hộp mực dung lượng siêu lớn

TN-3478: Khoảng 12.000 trang*

TN-3478: Khoảng 12.000 trang*

Trống từ

DR-3455: Khoảng 30.000 trang*

DR-3455: Khoảng 30.000 trang*

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Kích thước (Rộng x Dài x Cao)
Trọng lượng

* Theo chuẩn ISO/IEC 19752.

** Theo chuẩn ISO/IEC 17991

373 x 388 x 255 mm

373 x 388 x 287 mm

435 x 427 x 486 mm

495 x 427 x 486 mm

11,1kg

12,4kg

16,8KG

17,7KG

*** Tải miễn phí tại http://solutions.brother.com

Đơn năng

Đa năng

HL-L5100DN
Chức năng chính

HL-L6200DW

In 2 mặt tự động, kết nối mạng

In 2 mặt tự động, kết nối không dây

MFC-L5700DN

MFC-L5900DW

In 2 mặt tự động, kết nối mạng

In 2 mặt tự động, kết nối không dây

CHỨC NĂNG IN
Tốc độ in (A4/Letter)

Lên đến 40/42 trang/phút
Lên đến 1.200 x 1.200 dpi

Thời gian in ra bản đầu tiên (từ chế độ sẵn sàng)

Chưa đến 7,2 giây

Lên đến 1.200 x 1.200 dpi

Chưa đến 7,5 giây

Tính năng in 2 mặt

In 2 mặt tự động

Ngôn ngữ in

Chưa đến 7,2 giây

In N-trong-1
In áp phích (chỉ dành cho Windows®)
In watermark (chỉ dành cho Windows®)
In Header/Footer (chỉ dành cho Windows®), In bảo mật

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF bản 1.7, XPS bản 1.0

Chế độ yên lặng

Được thiết kế tại Nhật Bản, dòng máy in laser đơn sắc mới của
Brother là một thiết bị mạnh mẽ với các tính năng ưu việt nhằm
mang đến cho doanh nghiệp một giải pháp toàn diện nhất.
In 2 mặt tự động

In N-trong-1
In áp phích (chỉ dành cho Windows®)
In watermark (chỉ dành cho Windows®)
In Header/Footer (chỉ dành cho Windows®), In bảo mật

Tính năng in đặc biệt

Lên đến 40/42 trang/phút

Lên đến 50/52 trang/phút

Độ phân giải bản in

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF bản 1.7, XPS bản 1.0

Có

Có

CHỨC NĂNG COPY
Lên đến 40/42 bản trên phút

Tốc độ copy (A4/Letter)

-

-

Độ phân giải bản copy

-

-

1.200 x 600 dpi

Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to

-

-

Từ 25% - 400% , khả năng thay đổi mỗi 1%

Copy theo bộ

-

-

Lên đến 99 bộ

Kiểu quét

-

-

Công nghệ quét 2 mặt cùng lúc (Dual CIS)

-

-

Độ phân giải (Quang học/Tăng cường)

-

-

CHỨC NĂNG QUÉT
Đơn sắc/Màu – ADF hoặc Quét hình phẳng
Không (CIS)

Có (Dual CIS)
Lên đến 1.200 x 1.200 dpi/Lên đến 19.200 x 19.200 dpi

Chức năng quét

-

-

Scan gửi tới Email, Ảnh, OCR, File, Email Server (chỉ tải về), FTP, SFT, USB và Mạng (Chỉ dành cho
Windows®)

Scan gửi tới Email, Ảnh, OCR, File, Email Server, FTP, SFT, USB và Mạng (Chỉ dành cho Windows®)

Tốc độ quét (Đen trắng / Màu) nhiều tờ

-

-

Lên đến 24/20 ảnh trên phút***

Lên đến 28/20 ảnh trên phút***

CHỨC NĂNG FAX
Tốc độ modem

-

-

33,6Kbp Super G3

Tốc độ truyền (đơn sắc)

-

-

Khoảng 2,5 giây (Biểu đồ Test tiêu chuẩn ITU-T, Phân giải Std, JBIG)
Lên đến 500 trang (Biểu đồ Test tiêu chuẩn ITU-T, Phân giải Std, JBIG)

Bộ nhớ truyền dữ liệu/ Lưu vào bộ nhớ khi hết giấy

-

-

Quay số nhanh

-

-

300 vị trí

Quay số theo nhóm

-

-

20 nhóm

Truyền phát

-

-

Fax từ máy tính
Các tính năng fax khác

-

-

350 vị trí
Gửi (Khả dụng với Windows®, Mac® [Phần mềm FaxShare của Brother], Linux® [LPR/CUPS PC-FAX send driver])
Nhận (Khả dụng với Windows®)
Gửi fax qua internet*** (chế độ đơn giản), Tự động thu nhỏ, hẹn giờ fax (lên đến 50), Chế độ sửa
Gửi fax 2 mặt, Gửi fax qua internet (chế độ đơn giản), Tự động thu nhỏ, hẹn giờ fax (lên đến 50),
lỗi, Lấy lại fax, Truy cập từ xa, scan nhanh (khoảng 2,5 giây), Chuyển tiếp bản fax
Chế độ sửa lỗi, Lấy lại fax, Truy cập từ xa, scan nhanh (khoảng 2,5 giây), Chuyển tiếp bản fax

XỬ LÝ GIẤY
Khay nạp giấy chuẩn

250 tờ

250 tờ

520 tờ

50 tờ
60-200g/m (Trọng lượng giấy)
76,2 đến 215,9 mm (Rộng) x 127 đến 355,6 mm (Dài) (Cỡ giấy)

50 tờ
60-200g/m (Trọng lượng giấy)
76,2 đến 215,9 mm (Rộng) x 127 đến 355,6 mm (Dài) (Cỡ giấy)

Khay nạp giấy đa năng

2

Khay giấy ra (mặt úp xuống)

2

150 tờ

Khay giấy tùy chọn (khay nạp giấy)
Khay nạp giấy tự động

150 tờ

250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs (tối đa 1.040 tờ)

250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs hoặc 250 tờ x 3 pcs (tối đa 1.040 tờ)

-

-

Kích cỡ tài liệu (Khay giấy chuẩn)

250 tờ [LT-5500] hoặc 520 tờ [LT-6500] x 2 pcs (tối đa 1.040 tờ)
50 tờ

A4, Letter, A5 (cạnh dài), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

70 tờ
A4, Letter, A5 (cạnh dài), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal

THÔNG SỐ KHÁC
Bộ nhớ

512MB

1GB

Tốc độ vi xử lý

512MB

Cortex-A9 (800MHz)

Màn hình
Windows® (Hệ điều hành chính)

16 ký tự x 1 dòng

Màn hình màu LCD TFT 3,7”

Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition,
Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2

Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003 (chỉ khi có mạng), Server 2003 x64 Edition (chỉ khi có mạng),
Vista, Server 2008 (chỉ khi có mạng), Server 2008 R2 (chỉ khi có mạng), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012 (chỉ khi có mạng), Server 2012 R2 (chỉ khi có mạng)

Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (chỉ khi tải về)

Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (chỉ khi tải về)

CUPS, LPD/LPRng (môi trường x86/x64)

CUPS, LPD/LPRng (môi trường x86/x64)

Apple Mac®
Linux® (Trình điều khiển máy in trên Linux®)
Trình điều khiển máy in chung

Có (BRScript/PCL)
Thích hợp Ethernet 10/100 Base-TX,
Hi-Speed 2.0

Kết nối mạng
Mức tiêu thụ điện (Chế độ ngủ/Chế độ sẵn sàng)
Nguồn điện
Webconnect (Ứng dụng của Brother)

1GB
Cortex-A9 (800MHz)

Có (BRScript/PCL)

Không dây tích hợp 802,1 b/g/n, Wifi trực tiếp, Ethernet Gigabit tích hợp, 10 Base-T/100BaseTX/1000Base-T, Hi-Speed 2.0

Thích hợp Ethernet 10/100 Base-TX,
Hi-Speed 2.0

Không dây tích hợp 802.1 b/g/n, Wifi trực tiếp,
Ethernet Gigabit tích hợp, 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Hi-Speed 2.0

6,5W/32W

7,5W / 34W

220-240V, AC 50/60Hz

220-240V, AC 50 / 60Hz

-

-

Có

VẬT TƯ
TN-3428: Khoảng 3.000 trang*

Hộp mực tiêu chuẩn

TN-3428: Khoảng 3.000 trang*

Hộp mực dung lượng lớn

TN-3448: Khoảng 8.000 trang*

TN-3448: Khoảng 8.000 trang*

Hộp mực dung lượng siêu lớn

TN-3478: Khoảng 12.000 trang*

TN-3478: Khoảng 12.000 trang*

Trống từ

DR-3455: Khoảng 30.000 trang*

DR-3455: Khoảng 30.000 trang*

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Kích thước (Rộng x Dài x Cao)
Trọng lượng

* Theo chuẩn ISO/IEC 19752.

** Theo chuẩn ISO/IEC 17991

373 x 388 x 255 mm

373 x 388 x 287 mm

435 x 427 x 486 mm

495 x 427 x 486 mm

11,1kg

12,4kg

16,8KG

17,7KG

*** Tải miễn phí tại http://solutions.brother.com

Dòng máy in chuyên nghiệp
dành cho Doanh nghiệp
Chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm máy in laser đơn sắc
phù hợp với mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Được phát triển để góp phần giải quyết những
thách thức của doanh nghiệp
Hãy cùng khám phá bí quyết nâng tầm hiệu suất của dòng máy in
và máy đa chức năng mới của Brother.
Thiết kế cho Độ tin cậy cao
In ấn thoải mái với máy in mạnh mẽ và tin cậy, công suất tháng
lên đến 100.000 trang1.

Thiết kế nhằm Tiết kiệm chi phí
Mực với dung lượng siêu lớn cho phép in tới 12.000 trang2.
Nhiều tùy chọn thiết lập mực khác nhau giúp tiết kiệm tối đa trên từng bản in.

Thiết kế giúp Tăng năng suất
Tập trung vào các công việc in ấn khối lượng lớn mà không cần nạp giấy thường xuyên, khay
giấy mặc định có khả năng chứa giấy đến 520 tờ1,khay đa năng có dung lượng 50 tờ, và tùy
chọn nâng cấp thêm 2 khay giấy giúp tăng dung lượng tổng thể lên đến 1.610 tờ 1.
Tối ưu hóa năng suất với các tính năng sau:
• Tốc độ in cao lên đến 50 trang/phút1
• Quét 2 mặt tốc độ cao lên đến 56 ảnh/phút3
• Quét và copy nhiều trang với công suất cao nhờ
khay nạp tài liệu tự động dung lượng 70 tờ4
Vật tư đi kèm với
dòng sản phẩm
này
1

Chỉ áp dụng với HL-L6200DW. Tốc độ in theo tiêu chuẩn ISO/IEC 11160-2:1996

2

Chỉ áp dụng với TN-3478, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752

3

Chỉ áp dụng với chức năng quét đơn sắc trên MFC-L5900DW, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17991

4

Chỉ áp dụng với MFC-L5900DW

TN-3428
Mực dung lượng
tiêu chuẩn
3.000 trang

TN-3448
Mực dung lượng
lớn
8.000 trang

TN-3478
Mực dung lượng
siêu lớn
12.000 trang

Công bố năng suất được ước lượng dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19752. Công bố năng suất trống từ dựa trên một trang/lệnh in.

DR-3455
Trống từ
30.000 trang

HL-L5100DN

Lên đến
40 trang/
phút

In 2 mặt
tự động

Bộ nhớ
512MB

Ethernet

SFL 3.0

70 tờ
Khay nạp giấy tự động hỗ trợ
công nghệ quét 2 mặt cùng lúc
(Dual CIS)

HL-L6200DW

Lên đến
50 trang/
phút

In 2 mặt
tự động

Bộ nhớ
1GB

Gigabit
Ethernet

SFL 3.0

Kết nối
không dây

50 tờ
Khay đa năng hỗ trợ
tài liệu dày / kích cỡ
tùy chọn
MFC-L5700DN
250 tờ
Khay giấy mặc định
Lên đến
40 trang/
phút

In 2 mặt
tự động

Bộ nhớ
512MB

Ethernet

SFL 3.0

Màn hình ADF 50 tờ
LCD TFT 3,7"

Chỉ báo mức giấy

Fax

520 tờ
Khay giấy tùy chọn
Khay giấy tùy chọn được bán riêng
Dung lượng của khay giấy sẽ thay đổi theo loại

MFC-L5900DW

giấy sử dụng

MFC-L5900DW

Lên đến
40 trang/
phút

In, quét,
photo
2 mặt
tự động

Bộ nhớ
1GB

Tốc độ in công bố theo chuẩn ISO/IEC 11160-2:1996

Gigabit
Ethernet

SFL 3.0

Màn hình ADF 70 tờ
LCD TFT 3,7" Dual CIS

Fax 2 mặt
Kết nối
tự động không dây

In trực tiếp từ USB*
*Chỉ áp dụng với model MFC

Màn hình màu 3,7” LCD TFT*

Bảng điều khiển thân
thiện với người dùng*

**Chỉ áp dụng với HL-L6200DW và MFC-L5900DW

Kết nối không dây**

Tinh giản hóa hoạt động kinh doanh
và bảo vệ tài liệu cho doanh nghiệp
Dễ dàng quản lý các sản phẩm kết nối mạng của Brother chỉ từ một vị trí trung tâm bằng
phần mềm BRAdmin Professional.
Công cụ quản lý mạng này cho phép người dùng cài đặt cấu hình và theo dõi các thông tin
hữu ích từ xa như: lượng giấy, lượng mực và tình trạng của trống từ. Khả năng tùy chọn
thiết lập định mức in cho từng người dùng giúp việc kiểm soát chi phí tốt hơn.
thông báo tức thời khi máy in ngừng hoạt động giúp người dùng kịp thời phát hiện sự cố
trước khi ảnh hưởng đến công việc. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ các tính năng bảo mật
mới nhất nhằm đảm bảo toàn vẹn cho dữ liệu của doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa các tính năng bảo mật
Secure Function Lock 3.0

cho phép kiểm soát tốt hơn việc sử dụng của
cá nhân và nhóm người dùng bằng cách cấp
quyền cho quản trị viên giới hạn các chức
năng của máy in.

Print Archive

lưu các bản sao của từng lần in. Tính
năng này giúp lưu tài liệu dễ dàng
hơn, đặc biệt cho phép lưu các tập
tin tham khảo dưới dạng PDF.

Internet Protocol Security
(IPSec)

mã hóa việc in ấn từ máy tính của
người dùng đến máy in.

Secure Reset

xóa các dữ liệu đã lưu khi đổi về
cài đặt gốc của máy giúp bảo vệ an
toàn dữ liệu của doanh nghiệp.

Active Directory (AD)*

hỗ trợ kết nối đến AD server, giúp cho
khả năng quản lý dữ liệu và việc đăng
nhập người dùng được dễ dàng hơn.

Giải pháp linh hoạt có thể thiết kế riêng theo nhu cầu
của doanh nghiệp
• Giải pháp tùy chỉnh đặc biệt của Brother (Special Solution Customization - SSC) cho phép
tùy chỉnh máy in theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Thông qua sự phối hợp
chặt chẽ, chúng tôi đem đến giải pháp tốt nhất để giúp doanh nghiệp có thể giải quyết
được những khó khăn gặp phải.
• Giao diện giải pháp Brother Solution Interface - BSI hoạt động dựa trên nền tảng web hỗ
trợ các lập trình viên phần mềm trong việc đem lại các giải pháp tùy chỉnh.

Hỗ trợ tối đa với Khả năng kết nối di động thuận tiện
Việc tích hợp thiết bị di động vào quy trình làm việc thật dễ dàng. Với Brother iPrint&Scan,
Apple AirPrint®, và Google Cloud Print
động.
• In các định dạng JPEG và PDF
• Quét thành file JPEG
• Xem trước bản Copy / Fax
• Lưu trên iCloud đối với các sản phẩm Apple
* Chỉ áp dụng với MFC-L5700DN và MFC-L5900DW

