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ÉLVONALBA
A GYORS
NYOMTATÁSSAL

KERÜLJÖN 

Kiemelt tulajdonságok 
- Akár 38 lpp, gyors nyomtatási sebesség 
- Első nyomat kevesebb, mint 8.5 másodperc
- Standard, teljes papírkapacitás 300 lap
- Akár 8,0001 oldalhoz elegendő, nagy töltetű tonerkazetta
- Ethernet hálózati csatlakozás
- 1,200 x 1,200 dpi felbontás
- Automatikus 2-oldalas nyomtatás és füzetnyomtatás

HL-5450DN 

A HL-5450DN PROFESSZIONÁLIS 

LÉZERNYOMTATÓ MEGBÍZHATÓ, 

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 

IRODAI ESZKÖZ, AMELY KIVÁLÓAN 

IGAZODIK AZ ÜZLETI ÉLET IGÉNYEIHEZ

Technológia Elektrofotografikus monokróm lézernyomtató
Lézer besorolás 1. osztályú lézer termék (IEC 60825-1:2007)
Standard nyomtatási sebesség Max. 38 lpp (lap/perc) 
(Simplex)
2-oldalas nyomtatási sebesség Max. 18 kpp (kép/perc) 
(Duplex)
Bemelegedési idő Kevesebb, mint 1 másodperc alatt (alvó üzemmódból) 
Első oldal elkészítése Kevesebb, mint 8.5 másodperc alatt (készenléti üzemmód)
Felbontás 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Processzor  400MHz
Memória  64MB (320MB-ig bővíthető - 1 x 144 pin használatával, 16bit DDR2 DIMM)
Helyi interfész Hi-Speed USB 2.0 
Vezetékes hálózati interfész  Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Nyomtatási nyelv  PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Beépített fontok (PCL)  66 skálázható, 12 bittérkép
Beépített fontok (PS)  66 skálázható
Beépített vonalkódok (PCL)  Code39, Interleaved 2 of 5, FIM(US-PostNet), Post Net(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,
 UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C),
 EAN128(set A, set B, set C)
LED kijelző  Toner LED, dobegység LED, papír LED, hátsó fedél LED

ÁLTALÁNOS

N az 1-ben nyomtatás2  Spóroljon papírt 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal kicsinyítésével 1 A4-es oldalra  
 (Mac által is támogatott)
Poszternyomtatás3 A4-es oldal nagyítása poszter méretre 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal használatával
Vízjel nyomtatás3 Dokumentumok nyomtatása előre meghatározott szöveggel vagy felhasználó által  
 megadott üzenetekkel
Makró funkció3  Ismétlődő feladatok automatizálása, mint pl. céges fejléc nyomtatása
ID nyomtatás3  Azonosító nyomtatása a dokumentumokra
Füzetnyomtatás3  A5 méretű brosúra nyomtatása
Halk üzemmód3 Használatával csökkenthető a nyomtatás közbeni zaj (ezzel a funkcióval a nyomtatási  
 sebesség bizonyos mértékű csökkenése előfordulhat)
Üres oldal kihagyása3 Nyomtatáskor figyelmen kívül maradnak az üres oldalak
Újranyomtatás3  Az utolsó dokumentum újranyomtatása

DRIVER FUNKCIÓK

Papírbemenet 250 lapos standard papírkapacitás
 50 lapos többfunkciós tálca
 500 lapos opcionális papírtálca (maximum 1)
Papírkimenet 150 lap nyomattal lefelé
 1 lap nyomattal felfelé (egyenes papírút)

PAPÍRKEZELÉS

Médiatípusok és méretek  Standard / Opcionális papírtálca - Sima és újrahasznosított papír (60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb))
 Többfunkciós tálca - Sima, újrahasznosított és bond papír (60 - 163g/m2 (16 - 43lb))
Média súlyok Standard / Opcionális papírtálca - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Hosszanti él), B6(ISO),  
 A6, Executive, Legal, Fólia (A4 csak automatikus duplex nyomtatási módban támogatva) 
 Többfunkciós tálca - Szélesség: 76.2mm to 215.9mm (3” - 8.5”) x Hosszúság: 127mm -  
 355.6mm (5” - 14”)
Boríték és címkenyomtatás Igen, a többfunkciós tálcából (MP) (a pontosság és a megbízhatóság függ a használt média  
 minőségétől és típusától)

MÉDIA SPECIFIKÁCIÓ

Windows®  Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions),
 Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home
 Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008
 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Macintosh  Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x vagy újabb
Linux  CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 környezet)

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK

Web alapú kezelő  A nyomtatószerver kezelése webböngésző használatával
Driver telepítő varázsló  Brother nyomtató-illesztőprogramok gyors és egyszerű telepítése hálózatban működő  
 Windows® számítógépeken
BRAdmin Professional LAN / WAN kezelés3

Naplózás hálózatra Nyomtatások rögzítése felhasználónként 
E-mail üzenetek Automatikus figyelmeztetések e-mailen keresztül, a készülékkel kapcsolatos  
 figyelmeztetések esetén
IPv4 támogatott protokollok  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS
 Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/
 IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP
 Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client
IPv6 támogatott protokollok  NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/
 Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client
 és server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client,
 SNTP Client

HÁLÓZATI SEGÉDPROGRAMOK / PROTOKOLLOK

Biztonsági protokollok APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP),
 SNMP v3, Kerberos
Secure Function Lock v2  Korlátozható a nyomtatás, fax, másolás és szkennelés tevékenység elérése
SSL titkosított nyomtatás  IPP alapú titkosított nyomtatás, bizalmas és gazdasági dokumentumok kezeléséhez
IP Filter  IP cím alapú elérési korlátozás (csak IPv4)

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

Csomagolással  499(szé) x 478(mé) x 380(ma) mm / 12.4kg

Csomagolás nélkül  371(szé) x 384(mé) x 245(ma) mm / 10.5kg

SÚLY ÉS MÉRETEK

Javasolt havi nyomtatási 500-3.500 oldal 
mennyiség
Maximum havi nyomtatási max. 50.000 oldal4 
mennyiség

ÉLETTARTAM

Tipikus energiafogyasztás (TEC) 1.93kWh / hét
Áramfogyasztás 700W nyomtatáskor, 4.8W készenléti módban, 0.5W mélyalvó módban
Hangnyomás-szint 59dBA nyomtatáskor, 54dBA csendes üzemmódban, 34dBA készenléti módban
Hangteljesítmény-szint 6.79BA nyomtatáskor, 6.4BA csendes üzemmódban 4.7BA készenléti módban
Energiatakarékos mód Készenléti állapotban kevesebb áramot fogyaszt
Tonertakarékos Csökkentett tonerhasználat
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Kezdő toner  kb. 3,000 oldal1

Standard toner  TN-3330 - kb. 3,000 oldal1

Nagy kapacitású toner  TN-3380 - kb. 8,000 oldal1

Dobegység  DR-3300 - kb. 30,000 oldal
Opcionális alsó papírtálca  LT-5400 - max. 500 lap
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A Brother környezetvédelmi elkötelezettségét mutatja a készülékek tulajdonságai között szereplő számos környezetbarát 
funkció valamint azok a környezetvédelmi címkék és díjak, amelyek elnyeréséhez készülékeinknek szigorú 
követelményrendszernek kell megfelelniük:
- Különálló toner és dobegység: Kevesebb hulladék, csökkenő költségek. 
- Tonertakarékos mód: A környezetbarát üzemmóddal kevesebb tonert használ, amelynek köszönhetően csökken a nyomtatási költség. 
- 2-oldalas, N az 1-ben és füzetnyomtatás: Csökkentse a papírfelhasználást akár 75%-kal azáltal, hogy több oldalt nyomtat egyetlen  
 A4-es oldalra. 
- Mélyalvó üzemmód: Az átlagos fogyasztás 1 watt használaton kívül, amely 6-szor kevesebb energiafogyasztást jelent, 
 a normál készenléti állapothoz képest. 
- Halk üzemmód: Használatával sokkal csendesebb a készülék, így olyan szellemi környezetben (pl. könyvtár) is kitűnően 
 használható, ahol nyugodt, csendes környezet biztosítása szükséges.

HL-5450DN A környezetbarát nyomtató 

1A toner kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány szerint van megadva. 2Csak Windows® és Mac. 3Csak Windows®. 4A megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású 
Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

iPrint&Scan  JPG & PDF fájlok nyomtatása Microsoft®, Apple® vagy Android® 
 okostelefonról/tablet-ről (Microsoft® esetén csak JPG)
Google Cloud nyomtatás  A leggyakrabban használt fájl típusok nyomtatása bármilyen 
 Google Cloud Print®-et használó alkalmazásból

MOBILNYOMTATÁS

Smartphone App

iPrint&Scan
www.brother.eu/apps



“Professzionális és nagy 
teljesítményű, a HL-5450DN 
a gyors partner üzleti életében”

Függetlenül attól, hogy milyen méretű üzlettel rendelkezik, a Brother tudja, hogy üzletfolyamatai az 
információkra épülnek. A HL-5450DN számos könnyen használható, költséghatékony funkcióval 
felszerelt készülék, amelyet úgy terveztünk, hogy Ön időről-időre kimagasló eredményeket tudjon elérni. 

A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ NYOMTATÓ

PROFESSZIONÁLIS
Az 1,200 x 1,200dpi nyomtatási 
felbontásnak köszönhetően kiváló minőségű, 
tiszta nyomatokat készíthet, jól látható, éles 
kontúrokkal. Az automatikus kétoldalas 
nyomtatás és a füzetnyomtatás funkciókkal 
professzionális dokumentumokat és 
prezentációkat készíthet a legfontosabb 
üzleti anyagokról, akár 75 %-kal csökkentve 
az elhasznált papírmennyiséget. 

RUGALMAS
A nagy volumenű nyomtatás 
professzionális papírkezelést igényel.
Az 50 lapos többfunkciós tálcával 
rugalmasan nyomtathat különféle 
médiatípusokra, vastagabb papírra 
vagy akár borítékra is. A standard 250 
lapos papírtálca tovább bővíthető 500 
lapos opcionálisan vásárolható alsó 
papírtálca hozzáadásával.

HATÉKONY
Az első nyomat elkészítési ideje 
kevesebb, mint 8.5 másodperc, 
a maximum nyomtatási sebesség 
akár 38 lap/perc. A készülék 
gyors tempója segít a nagy 
volumenű nyomtatási feladatok 
megvalósításában és a határidők 
betartásában.

  

A HL-5450DN számos segédprogrammal kompatibilis, amelyek az eszközök adminisztrálását és menedzsmentjét segítik:

ADATBIZTONSÁG 

•	BRAdmin Professional – Egy olyan eszközkezelő  
 segédprogram, amely lehetővé teszi a nyomtató flotta távoli  
 megfigyelését és konfigurálását. Távolról diagnosztizálja 
 a felhasználók tevékenységeit és automatikusan azonnali e-mail  
 értesítéseket küld a nyomtatóval kapcsolatos problémák  
 esetén, így a felmerülő hibák azelőtt megoldhatóak, mielőtt a  
 munkafolyamatokat nagymértékben befolyásolnák és akadályoznák

•	Web alapú kezelő – Közvetlen kapcsolat kialakítása 
 a készülékkel web böngészőn keresztül, így megoldva 
 a konfigurálást és az eszköz kezelést. 

• Központi telepítés – A nyomtató illesztőprogram szétküldhető,  
 majd egyetlen központi helyről több számítógépre is automatikusan  
 telepíthető.

KÖLTSÉGHATÉKONY
A számos költségcsökkentő funkció 
között kiemelendő a tonertakarékos 
mód és a mélyalvó üzemmód, amelyek 
használatával jelentősen csökkennek 
a nyomtatási költségek. Az opcionális 
8,0001 oldalara elegendő nagy töltetű 
toner és a különálló dobegység tovább 
csökkentik a működési költségeket, 
ezáltal az összköltség is csökken. 

•	A HL-5450DN kompatibilis a PEAP és MS  
 CHAPv2 magas szintű biztonsági protokollokkal. 
 Ez lehetővé teszi, hogy a nyomtató a legerősebb  
 hálózati környezetekhez tudjon kapcsolódni és  
 mindemellett kiemelkedő termélékenységi szintet 
 is biztosít.

A BROTHER KÉSZÜLÉK MENEDZSMENT MEGOLDÁSAI 

MEGBÍZHATÓ
A havonta akár 3,500 oldal kezelése 
könnyedén, kiváló teljesítménnyel és 
kiemelkedő minőségben megvalósítható 
a HL-5450DN lézernyomtatóval, amely 
a legigényesebb környezetben is 
megfelel a magas elvárásokat támasztó 
irodai igényeknek. 

INTEGRÁLT 
A vezetkes hálózati csatlakozás lehetővé 
teszik a meglévő infrastruktúrához történő 
maradéktalan és könnyed csatlakozást. 
A PCL6 és BR-Script3 készenlét 
(Postscript®3™ Language Emulation) 
támogatja a vonalkódnyomtatást valamint 
lehetővé teszi üzleti rendszerekhez és 
alakalmazásokhoz történő azonnali 
csatlakozást, ide értve az SAP-t is.


