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HL-3170CDW to pierwsze urządzenie z serii kolorowych urządzeń LED. Jest to najmniejsza drukarka LED, jaką kiedykolwiek oferowaliśmy. 
Bogata w nowe technologie oraz wyposażona w szereg funkcji, zaprojektowanych z myślą o Tobie i Twojej firmie. A wszystko to zamknięte  
w eleganckiej i kompaktowej obudowie.

Drukarka HL-3170CDW oferuje szereg nowych funkcji mobilnych. Umożliwia drukowanie bezpośrednio z urządzenia przenośnego za pomocą 
aplikacji iPrint&Scan lub bezprzewodowo, za pomocą funkcji Apple AirPrint lub Google Cloud Print™. Dokumenty są drukowane w mgnieniu 
oka dzięki prędkości druku wynoszącej 22 strony na minutę (mono i kolor). 

Urządzenie HL-3170CDW pozwala również obniżyć koszty druku dzięki zastosowaniu wysokowydajnych, kolorowych tonerów, pozwalających 
na wydrukowanie nawet do 2,200 stron. Dzięki temu, można zmniejszyć koszt wydruku jednej strony przy jednoczesnym zachowaniu wysok-
iej jakości druku i profesjonalnego wyglądu Twoich dokumentów.

Wszystkie kolorowe drukarki LED firmy Brother posiadają oddzielny toner oraz bęben, które można niezależnie wymieniać, oszczędzając przy 
tym czas i pieniądze.

Drukarka HL-3170CDW jest przyjazna środowisku dzięki niewielkiemu zużyciu energii, niskiemu poziomowi hałasu i wykonaniu z materiałów 
nadających się do recyklingu. Ponad to, urządzenie wyróżniono certyfikatem ENERGY STAR, który potwierdza silne zaangażowanie Brother 
w ochronę środowiska.
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Ltd. Nazwy marek produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

HL-3170CDW Dane techniczne

HL-3170CDW to szybka, wysokiej jakości 
drukarka kolorowa, pozwalająca na pracę 
w sieci bezprzewodowej oraz funkcję druku 
dwustronnego, która doskonale sprawdzi 
się w Twojej firmie.

DOSKONAŁY BLASK 

KOLORÓW

1 Deklarowana przybliżona wydajność zgodnie z normą ISO/EC19798 
2 Pionowa x pozioma
3 Maksymalna liczba drukowanych stron na miesiąc, która umożliwia porównanie żywotności urządzenia Brother z produktami o podobnych parametrach innych firm. Aby maksymalnie wydłużyć żywotność drukarki, należy wybrać urządzenie, którego obciążenie jest dłuższe od  
 wymaganego

Dane ogólne

Kolorowa drukarka z funkcją automatycznego 
druku dwustronnego

Obsługa papieru

Technologia Elektrofotograficzna drukarka LED
Procesor 333MHz
Pamięć 128MB
Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 b/g/n
Wyświetlacz LCD 16 znaków x 1 wiersz
Łączność z urządzeniami Aplikacja Brother iPrint&Scan, funkcje AirPrint, Google Cloud Print™ & Wi-Fi Direct™ 
mobilnymi
Łatwa konfiguracja łączności Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
bezprzewodowej

Prędkość druku (A4) Do 22 stron na minutę (mono i kolor)
Prędkość druku w trybie (A4) Do 7ipm (mono i kolor) 
dwustronnym
Rozdzielczość 2,400dpi (2,400 x 600dpi2), 600 x 600dpi
Język opisu strony PCL6, BR-Script3 (emulacja języka PostScript®3™)
Czas wydruku pierwszej strony Mniej niż 16 sekund z trybu gotowości (mono i kolor)
Czas rozgrzewania Mniej niż 24 sekundy (z trybu uśpienia)

Wejście papieru Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy 
 Szczelina ręcznego podawania na 1 arkusz
Wyjście papieru 100 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
 1 arkusz stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka papieru)
Rodzaje nośników Standardowy podajnik papieru - Papier zwykły i papier makulaturowy (60 - 105g/m2)
 Szczelina ręcznego podawania - papier zwykły, papier makulaturowy, papier błyszczący  
 i papier bond (60 - 163g/m2)
Rozmiary nośników Standardowy podajnik papieru - A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal,  
 Folio (w trybie automatycznego druku dwustronnego można używać wyłącznie formatu A4)
 Szczelina ręcznego podawania - Szerokość: 76.2mm do 216mm x Długość: 116mm do 355,6mm
Drukowanie kopert i etykiet Tak, przy użyciu szczeliny ręcznego podawania (efekty zależą od jakości i rodzaju  
 użytych nośników)

W opakowaniem 597 (szer.) x 521 (gł.) x 364(wys.) mm, 21,5 kg
Bez opakowania 410 (szer.) x 465 (gł.) x 240 (wys.) mm, 18,1 kg

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows® Windows 8® (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7® (wersja 32 i 64 bitowa), 
 Windows Vista® (wersja 32 i 64 bitowa), Windows® XP Professional (wersja 32 i 64 bitowa), 
 Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2,  
 Windows® Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa),Windows® Server 2003 (wersja 32 i 64 bitowa)
Macintosh Mac OS X 10.6.8,10.7.x, 10.8.x
Linux System druku CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64)

Drukowanie N na 1 Można zmniejszyć 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 i wydrukować je na jednej stronie A4  
 (funkcja dostępna również w komputerach Mac)
Drukowanie plakatów Można powiększyć 1 stronę A4 do rozmiaru plakatu i wydrukować ją na 4, 9, 16  
 lub 25 stronach A4
Drukowanie znaku wodnego Na dokumentach można umieścić wstępnie zdefiniowany tekst jako znak wodny
Drukowanie identyfikatora Na dokumentach można drukować dane identyfikacyjne 
Drukowanie broszur Dokumenty można drukować w formie broszury formatu A5
Pomijanie pustych stron Urządzenie pomija wszystkie puste strony w dokumentach
Drukowanie tekstu w czerni Urządzenie podczas drukowania zmienia kolor tekstu w dokumentach na czarny

Funkcje sterownika drukarki dla systemu Windows

Materiały eksploatacyjne

Waga i wymiary

Otoczenie

Maksymalne obciążenie

Typowe zużycie energii (TEC) 1.1 kWh / tydzień
Pobór mocy 380W podczas drukowania, 60W w trybie gotowości, 5.5W w trybie uśpienia, 0.57W 
 w trybie głębokiego uśpienia, 0.05W przy wyłączonym urządzeniu
Ciśnienie akustyczne 53dBA podczas drukowania, 33dBA w trybie gotowości
Moc akustyczna 6.43B podczas drukowania, 4.53B w trybie gotowości

Maksymalne miesięczne Do 30 000 stron
obciążenie
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Tonery w zestawie 1,000 stron1

Toner standardowy TN-241BK-2,500 stron1 
Kolorowe tonery wysokowydajne TN-245C/M/Y - 2,200 stron1

Bęben DR-241CL - 15,000 stron formatu A4
Pas transmisyjny BU-220CL - Do 50,000 stron 
Pojemnik na zużyty toner WT-220CL- Do 50,000 stron

Kontakt:



INVESTING IN COLOUR 
can give your company a real advantage
in today’s economic climate. 
Ideas look brighter, pitches more impactful 
and every piece of communication 
makes your business stand out. 
With high resolution prints 
and wireless networking, 
the HL-3170CDW will be one 
of the smartest investments 
you and your company make.

Elastyczność
Dzięki podajnikowi papieru na 
250 arkuszy nie jest konieczne 
częste uzupełnianie papieru.

Niezawodność
Drukarka HL-3170CDW za- 
pewnia doskonałą jakość 
wydruków o wysokiej roz- 
dzielczości. 

Wysoka prędkość 
druku
Otrzymuj kolorowe wydruki 
z prędkością do 22 stron na 
minutę.

Drukarka HL-3170CDW znajdzie wszechstronne zastosowanie w każdym biurze, dzięki innowacyjnym 
funkcjom zapewniającym wysoką efektywność pracy.

Kompaktowa 
konstrukcja
Idealne urządzenie do ma- 
łych, stylowych pomiesz- 
czeń oraz miejsc, w któ- 
rych panuje duży ruch.

Jakość
Twórz profesjonalne, kolo- 
rowe dokumenty o wysokiej 
rozdzielczości.

Sieć 
bezprzewodowa
Oszczędność czasu, dzięki 
pracy w sieci przewodowej  
i bezprzewodowej.

Oszczędność
Obniżaj koszty druku, ko- 
rzystając z funkcji druku 
dwustronnego oraz opcjo- 
nalnych wysokowydajnych  
tonerów, które pozwalają  
na obniżenie kosztu wydru-
ku strony.

HL-3170CDW

HL-3170CDW

Komunikacja z 
urządzeniami 
mobilnymi
Korzystaj z aplikacji iPrint&Scan, 
funkcji Apple AirPrint lub Google 
Cloud Print™, aby drukować bez- 
pośrednio z Twojego iPhone’a,  
iPada oraz z urządzeń pracujących 
na systemie Android™ lub Win-
dows®.

INVESTING IN COLOUR  
can give your company a real advantage  
in today’s economic climate.  
ideas look brighter, pitches more impactful  
and every piece of communication  
makes your business stand out.  
with high resolution prints  
and wireless networking,  
the HL-3170CDW will be one  
of the smartest investments you  
and your company make.

INWESTYCJA W KOLOR
W dzisiejszych czasach inwestycja w kolor 
może zapewnić Twojej firmie prawdziwą 
przewagę. Kolor sprawi, że projekty będą 
wyglądać bardziej atrakcyjnie, oferty zrobią 
większe wrażenie, a korespondencja będzie 
się wyróżniała. 
Wysoka rozdzielczość wydruków i sieć bez-
przewodowa sprawią, że drukarka 
HL-3170CDW będzie jedną z najlepszych 
inwestycji Twojej firmy.


