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* Přibližná deklarovaná výtěžnost toneru v souladu s ISO/IEC 19798

Kompaktní mono 
laserová tiskárna

Ideální pro domácí nebo malé kanceláře
Tato rychlá, kompaktní a cenově dostupná 
bezdrátová monochromatická laserová 
tiskárna nabízí vynikající poměr cena  užitná 
hodnota.
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Vynikající poměr cena užitná hodnota
HL-1223WE je dodávána se startovacím tonerem s vysokou výtěžností 1 500 stran, do provozu ji 
uvedete okamžitě. Náklady na stránku jsou nízké při vysoce kvalitním tiskovém výstupu – jak 
můžete očekávat od laserové tiskárny.

Kompaktní velikost
Kompaktní tiskárnu HL-1223WE využijete tam , kde to bude pro vás nejvhodnější - v domácnosti  nebo 
ve vaší kanceláři.

Vyrobeno pro pohodlnou obsluhu
Nepotřebujete již kabel – připojte se k HL-1223WE bezdrátově z vašeho mobilního telefonu
nebo tabletu. Kdokoliv ve vaší domácnosti nebo kanceláři se může pohodlně se zařízením
spojit a tisknout.

Klíčové 
vlastnosti:

• Kompaktní velikost

• Bezdrátové připojení

• Startovací toner na 1 500 stran

• Velký zásobník na 150 listů papíru

• Rychlost tisku až 21 stran za minutu

HL-1223WE



1 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798 
2 Kalkulováno pro 80g/m² papír
3 Jen Windows® a Mac®
4 Jen Windows® 
5 Volitelné  stažení 
6 Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání  životnosti  s dalšími výrobky Brother. 

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model  s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky 

Obecné Technologie 
Elektrofotografický laser

Processor
ARM9 200 MHz

Paměť
32 MB

Bezdrátová síť
IEEE 802.11b/g/n

Ovládací panel
LED

Tisk Rychlost tisku (A4)
Až 21 ppm (stran za 
minutu)

Rozlišení
Až 2 400 x 600 dpi
(technologie HQ1200)

FPOT (Tisk první strany)  
Méně než 10 sekund z režimu 
připravenosti a ze 
standardního zásobníku

Tiskové funkce Tisk N-na3

Zmenšení 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4 na
1 stranu A4
(Mac, 2, 4, 6, 9, 16 stránek)

Ruční oboustranný tisk4  

Tisk na obě strany papíru 
ruční metodou

Tisk plakátu4

Zvětšení 1 stránky A4 na 4, 9, 
16 nebo 25  stran A4

Tisk vodoznaku4  

Vloží vodoznak do dokumentu 
s předdefinovaným nebo  
vlastním uživatelským textem 

Veškeré specifikace jsou v době tisku 
správné a mohou být dále měněny. 
Brother je registrovaná ochranná známka 
společnosti Brother Industries Ltd. 
Názvy produktů  jsou registrované 
ochranné známky, nebo ochranné známky 
příslušných společností.
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Tiskové drivery Windows
Windows XP Home a
Professional, Vista, 7, 8, 8.1  
Windows Server 2012,
2012R2,  2008, 2008 R2, 
2003, 2003x64

Macintosh5

OS X v10.7.5, 10.8.x,
10.9.x

Doba ohřevu
Méně než 18 sekund z 
režimu spánku

Tiskový jazyk
GDI

* Windows Server podporuje jen síťový tisk 

Místní rozhraní
Vysokorychlostní USB 2.0

Mobilní tisk
Tisk z mobilního zařízení do 
vaší tiskárny Brother

Linux5

CUPS, LPD/LPRng
(prostředí x86 / x64



Veškeré specifikace jsou v době tisku 
správné a mohou být dále měněny. 
Brother je registrovaná ochranná známka 
společnosti Brother Industries Ltd. 
Názvy produktů  jsou registrované 
ochranné známky, nebo ochranné známky 
příslušných společností.

Mobilní a webové 
připojení

Brother iPrint&Scan  
(Android)
Tisk z Android zařízení a 
kontrola stavu přístroje

Brother iPrint&Scan  
(iPad / iPhone / iPod)
Tisk z iPad / iPhone /  iPod
Touch a kontrola stavu 
přístroje 

Brother iPrint&Scan  
(Windows Phone)
Tisk z chytrého telefonu s 
operačním systémem 
Windows Phone

Brother Print&Scan  
(Windows 8,10 & RT) 
Tisk z Windows 8,10 nebo
Windows  RT tabletu

Brother Print Service Plugin
Tisk ze zařízení s OS Android 
bez jednoúčelových aplikací

1 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798 
2 Kalkulováno pro 80g/m² papír
3 Jen Windows® a Mac®
4 Jen Windows® 
5 Volitelné  stažení 
6 Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání  životnosti  s dalšími výrobky Brother. 

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model  s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky 

Manipulace s 
papírem

Vstup papíru
Standardní zásobník –
150 listů

Výstup papíru
50 listů tiskem dolů 
(80 g/m2)

Typ médií a hmotnost
Standardní zásobník:
kancelářský a 
recyklovaný papír 
(gramáž 65 – 105 g/m2)

Formát médií zásobníku 
A4, Letter, Legal,  Folio, 
A5, A5(dlouhý okraj), B5, 
Executive

Globální nástroje 
správy

Bezobslužný instalátor4

Centrální nasazení a 
přizpůsobení ovladačů a 
programového vybavení

MSI instalátor4

Modulární instalátor, který 
může být distribuován přes 
Active Directory®

BRAdmin Light4 a 5   

Program správy sítě 
LAN/WAN

Integrovaný webový 
server                      
Program správy tisku na 
bázi webu integrovaný do 
zařízení

Driver Deployment Wizard4 a  5  

Jednoduchá tvorba tiskových 
driverů pro bezproblémovou 
instalaci v celé síti

PrintSmart Cost Control
Sledování a řízení nákladů 
pro všechny modely 
Brother a zařízení dalších 
stran.

Více informací o řešeních 
PrintSmart Solutions
naleznete na:  
www.brother.eu

Software
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Brother iPrint&Scan  
(Windows a Mac)5

Tisk z počítače s operačním 
systémem Windows nebo
macOS a kontrola stavu 
zařízení
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Síť a zabezpečení Bezdrátová síť
IIEEE 802.11b/g/n  
(Infrastructure Mode/Ad-
hoc  Mode)

Bezdrátové síťové 
zabezpečení                      
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/  
AES), WPA2-PSK (AES),
SMTP- AUTH

Bezdrátové nastavení
Podpora pomocí WPS, AOSS

Bezdrátové aplikace
Vertikální párování

IP filtr
Omezení, kteří uživatelé 
mají nebo nemají přístup k 
zařízení v síti (jen IPv4)

E-mailové upozornění  
Automatické odeslání 
upozornění e-mailem, pokud 
to situace vyžaduje –
například nedostatek toneru, 
nebo nutnost jeho výměny

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS name 
resolution, DNS resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
LPR/LPD, Custom Raw Port/  
Port 9100, IPP, FTP server, 
SN- MPv1/v2c, HTTP server, 
TFTP  klient a server, SMTP 
klient,  ICMP, webové služby
(tisk)

IPv6
NDP, RA, DNS Resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
LPR/LPD, Custom Raw Port/  
Port 9100, IPP, FTP server, 
SN- MPv1/v2c, HTTP server, 
TFTP  klient a server, SMTP 
klient,  ICMPv6, webové služby
(tisk)

Spotřební materiál Zaváděcí toner
1 500 stránek  
monochromaticky 
v souladu s  
ISO / IEC  19752

Standardní toner
(TN-1090)
1 500 stránek  
monochromaticky 
v souladu s  
ISO / IEC  19752

Jednotka fotoválce 
(DR-1090)
10 000 stránek  
(při 1 stránce na 
úlohu

Rozměry a 
hmotnost
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Bez obalu (š x h x v)
340 x 238 x 189 mm /  4,6 kg

S obalem (š x h x v )
415 x 303 x 324 mm / 5,5 kg

Zatížitelnost Doporučená měsíční   
Měsíční objem tisku 
250 až 1 800 stránek

Maximální měsíční6

Měsíční objem tisku 
až 10 000 stránek

Životní prostředí Spotřeba energie 
Tisk – 380 W, 
připravenost – 40 W,  
vypnuto – 0,7 W

Hodnota TEC
0,7 kWh / týden

Úroveň hlučnosti
Tisk – 52 dB(A), 
připravenost - neslyšitelné

Akustický výkon
Tisk- 6,6B(A),
připravenost – neslyšitelné, 
hluboký spánek - neslyšitelné



V harmonii se životním prostředím
Naše vybudovaná strategie pro ochranu životního prostředí funguje v 
celé organizaci Brother, řídí se legislativou jednotlivých zemí a vlastní 
politikou Brother pro ochranu životního prostředí. Společnost Brother 
vynakládá významné investice do vývoje produktů nezatěžujících 
životní prostředí. Využívají méně energie, mají delší životnost a jsou 
snadno recyklovatelné.
www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku 
správné a mohou být dále měněny. 
Brother je registrovaná ochranná známka 
společnosti Brother Industries Ltd. 
Názvy produktů  jsou registrované 
ochranné známky, nebo ochranné známky 
příslušných společností.


