
Cải tiến năng suất
với tốc độ in lên đến
20 trang/phút 

Tiện lợi với chức năng 
2-in-1 ID Copy cho phép 
sao chép thẻ chứng minh 
thư dễ dàng 

Tiết kiệm thời gian với Khay 
nạp tài liệu tự động (ADF)**

Kết nối đa dạng
Dòng sản phẩm laser đơn sắc cải tiến mới của Brother nay 
tiện lợi hơn với việc tích hợp kết nối mạng có dây và không 
dây*. Tính năng này giúp sử dụng máy in hiệu quả hơn bằng 
việc hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc. 

Ứng dụng iPrint & Scan cho phép in ấn nhiều định 
dạng file khác nhau và quét tài liệu trực tiếp đến 
các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS và Android. 

Độ tin cậy cao
Trải nghiệm in ấn hiệu quả hơn với công nghệ Hassle-free chống kẹt giấy. Thiết kế từ Nhật Bản với chất lượng tin cậy, 
hạn chế tối đa sửa chữa thiết bị. 

Công nghệ Hassle-free chống kẹt giấy của Brother 

Hiệu quả cao
Tốc độ in lên đến 20 trang/phút đảm bảo hiệu suất công việc. 
Khay nạp tài liệu tự động (ADF)** cho phép người dùng sao 
chép, quét và fax lên đến 10 trang tài liệu/ lần. Ngoài ra, tính 
năng 2-in-1 ID Copy, giúp bạn sao chép 2 mặt của chứng 
minh thư trên 1 trang giấy chỉ với thao tác 1 nút bấm. 

Chi phí hợp lý
Dòng sản phẩm của Brother được thiết kế hộp mực và trống 
từ tách biệt giúp người dùng tiết kiệm chi phí nhờ vào việc 
thay thế riêng từng bộ phận. Ngoài ra, hộp mực chính hãng 
giá cực thấp chỉ với 300.000 vnđ có thể in đến 1500 bản in 
chất lượng ***. 

1900 6062
www.bro the r. com.vn

www. facebook . com/bro the r vn

(*) Chỉ áp dụng với HL-1211W, DCP-1616NW, MFC-1916NW
(**) Chỉ áp dụng với DCP-1616NW, MFC-1901, MFC-1916NW 
(***) công bố theo tiêu chuẩn ISO/IEC19752

* Chỉ áp dụng cho một số model

Trước: thanh dẫn giấy ngắn có thể 
gây ra việc lệch giấy.

Sau: thanh dẫn giấy dài hơn giúp 
ngăn giấy bị lệch.

Chất liệu cao su đặc biệt ngăn bụi 
bám trên trục nạp giấy. Hệ thống 
trục nạp giấy kép hỗ trợ việc nạp 
giấy tốt hơn. 

Đường đi bản in ngắn, tiến trình in 
ấn diễn ra nhanh chóng và hạn 
chế kẹt giấy. 

Dòng Máy In Laser Đơn Sắc Đơn Năng
Và Đa Chức Năng Thế Hệ Mới 

Trừ khi bạn
không quan tâm chi phí,
bạn không thể không chọn tôi. 

Công nghệ Hassle-free
chống kẹt giấy 

 
 

Tăng hiệu suất công việc
với tốc độ in lên đến

20 trang/phút 

 
Mực in chính hãng

giá hấp dẫn cho bản in
chất lượng 

 
Chức năng 2-in-1 ID Copy

cho phép sao chép
chứng minh thư dễ dàng

Tiện lợi hơn với khay
nạp tài liệu tự động **

 

Wireless*

(*) Chỉ áp dụng với HL-1211W, DCP-1616NW, MFC-1916NW

Sự Kết Hợp Hoàn Hảo
Giữa Độ Tin Cậy Cao Và Chi Phí Hợp Lý

.

Microsoft, Windows, logo Windows và/hoặc các sản phẩm khác của Microsoft được trích dẫn trong tài liệu này là thương hiệu đã được đăng ký của Tập đoàn Microsoft ở Hoa Kỳ và/hoặc các 
quốc gia khác. Brother và logo là thương hiệu của công ty Brother Industries, Nhật Bản. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. Tất cả thương hiệu đăng ký được trích dẫn 
trong tài liệu này là tài sản của các công ty tương ứng. 
Tập đoàn Brother Quốc Tế, Nhật Bản.  

Brother đề nghị người dùng chỉ sử dụng sản phẩm chính hãng của 
Brother, để đảm bảo chất lượng in tốt, hiệu suất cao, tránh hỏng 
hóc và phát huy được công suất tối ưu của sản phẩm. Xin lưu ý 
rằng bảo hành sản phẩm không bao gồm các hỏng hóc gây ra do 
sử dụng thiết bị không chính hãng Brother. 



* Số lượng trang in công bố theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 19752
** Theo kiểm tra ITU-T, tiêu chuẩn độ phân giải, MMR 
*** Tuỳ chọn tải về miễn phí từ http://support.brother.com
^ Năng suất in của trống từ có thể thay đổi tuỳ cách sử dụng 

HL-1201 HL-1211W DCP-1601 DCP-1616NW MFC-1901 MFC-1916NW
Tổng quan 
Chức năng In In/ Quét/ Sao chép In/ Quét/ Sao Chép/ Fax
Bộ nhớ 1MB 16MB 32MB32MB 16MB 32MB

Hi speed 2.0
10Base-T/100Base-TXIEEE 802.11b/g/n

(Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode)
Kết nối mạng Full speed 2.0 - Hi speed 2.0

Hi speed 2.0
10Base-T/100Base-TX

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode)

-
- - -
-

-
-
- - - - - -

Full speed 2.0 
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode)"

In từ thiết bị di động Brother iPrint & Scan Brother iPrint & Scan
Giả lập -

--
-

In bảo mật
Bảng điều khiển
Chế độ in tiết kiệm mực Tiết kiệm mực với chế độ 'Toner Save Mode' Tiết kiệm mực với chế độ 'Toner Save Mode' Tiết kiệm mực với chế độ 'Toner Save Mode'

Đèn LED và nút bấm điều khiển Màn hình LCD 16 ký tự x 2 dòng Màn hình LCD 16 ký tự x 2 dòng

Chức năng in 
Tốc độ in (A4) Lên đến 20 trang/phút Lên đến 20 trang/phút Lên đến 20 trang/phút
Độ phân giải in Lên đến 2.400 x 600 dpi (công nghệ HQ1200) Lên đến 2.400 x 600 dpi (công nghệ HQ1200) Lên đến 2.400 x 600 dpi (công nghệ HQ1200)Lên đến 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi với Resolution Control )
In bản đầu tiên (từ chế độ sẵn sàng) < 10 giây < 10 giây < 10 giây
Thời gian khởi động lại  (từ chế độ ngủ sâu) < 18 giây < 18 giây < 18 giây
Chức năng sao chép 
Tốc độ sao chép
Độ phân giải sao chép 
Bản sao chép đầu tiên 
Sao chép nhiều bản 
Sao chép n trong 1 

Lên đến 20 trang/phút
600 x 600 dpi

< 16 giây
Có (lên đến 99 bản)

Cho phép kết hợp 2 hoặc 4 trang trên 1 tờ giấy

Lên đến 20 trang/phút
600 x 600 dpi

< 16 giây
Có (lên đến 99 bản)

Cho phép kết hợp 2 hoặc 4 trang trên 1 tờ giấy
Chức năng quét 

Độ phân giải quét
Mặt kính quét: tối đa 600 x 1.200 dpi

Khay nạp tài liệu tự động (ADF): tối đa 600 x 600 dpi
Nội suy: tối đa 19.200 x 19.200 dpi

Mặt kính quét: tối đa 600 x 1.200 dpi
Khay nạp tài liệu tự động (ADF): tối đa 600 x 600 dpi

Nội suy: tối đa 19.200 x 19.200 dpi

Chức năng quét Cho phép quét tài liệu đến E-mail, Image, File Cho phép quét tài liệu đến E-mail, Image, File
Chức năng fax 
Tốc độ modem 

Tốc độ & nhóm truy cập

Nhận fax khi hết giấy

-

-

-

-

-

-

14.400bps

Lên đến 99 số

Lên đến 400 trang** (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, MMR)

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-
Chỉ định giấy 

Loại giấy 

Khay chứa giấy 

Kích thước giấy 

Khay chuẩn - Giấy thường, giấy tái chế Khay chuẩn - Giấy thường, giấy tái chế Khay chuẩn - Giấy thường, giấy tái chế

Khay chuẩn: 150 tờ Khay chuẩn: 150 tờ Khay chuẩn: 150 tờ
Khay nạp tài liệu tự động (ADF): 10 tờ

Khay chuẩn: 150 tờ
Khay nạp tài liệu tự động (ADF): 10 tờ 

Khay chuẩn - A4, Letter, A5, A5 (cạnh dài), B5, Executive, Legal, Folio. Khay chuẩn - A4, Letter, A5, A5 (cạnh dài), B5, Executive, Legal, Folio.

Khay giấy ra 50 tờ 50 tờ

Khay chuẩn - A4, Letter, A5, A5 (cạnh dài), B5, Executive, Legal, Folio.

50 tờ
Hỗ trợ hệ điều hành 

Windows Windows 8.1/8/7, Windows Vista, Windows XP Home/ Professional/ Professional x64 Edition, Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/3003 x64 Edition/2003 Windows 8/7, Windows Vista,
Windows XP Home/ Professional/ Professional x64 Edition 

Windows 8.1/8/7, Windows Vista,
Windows XP Home/ Professional/ Professional x64 Edition,

Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/3003 x64 Edition/2003

Windows 8/7, Windows Vista,
Windows XP Home/ Professional/ Professional x64 Edition

Windows 8.1/8/7, Windows Vista,
Windows XP Home/ Professional/ Professional x64 Edition,

Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/3003 x64 Edition/2003

Macintosh Max OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (bản tải về) Max OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (bản tải về) Max OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (bản tải về)
Linux*** CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Tiện ích & Giải pháp mạng 
BRAdmin Professional/ Light
Web Based Management
IP filter

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Quản lý hệ thống máy in qua mạng (có dây/không dây)
Quản lý hệ thống máy in qua website

Hạn chế truy cập bằng địa chỉ IP (chỉ dành cho Ipv4)

Quản lý hệ thống máy in qua mạng (có dây/không dây)Quản lý hệ thống máy in qua mạng (có dây/không dây)
Quản lý hệ thống máy in qua website

Hạn chế truy cập bằng địa chỉ IP (chỉ dành cho Ipv4)
Quản lý hệ thống máy in qua website

Hạn chế truy cập bằng địa chỉ IP (chỉ dành cho Ipv4)
Kích thước (Rộng x Dài x Cao) 
Có bao bì
Không bao bì
Vật tư 
Mực theo máy 
Mực thay thế
Trống từ 

415 x 303 x 324mm/ 5,5kg
340 x 238 x 189mm/4,6kg

481 x 436 x 406mm/ 9,1kg
385 x 340 x 255mm/6,6kg

1.500 trang*
TN-1010: 1.500 trang*

DR-1010: 10.000 trang^

1.500 trang*
TN-1010: 1.500 trang*

DR-1010: 10.000 trang^

1.500 trang*
TN-1010: 1.500 trang*

DR-1010: 10.000 trang^

481 x 436 x 425mm/ 10,1kg
385 x 340 x 283mm/7,6kg

Môi trường
Tiêu thụ điện
Độ ồn 
Công suất in đề nghị 

Chế độ sẵn sàng: 40W; chế độ in: 380W; chế độ ngủ sâu: 0,5W Chế độ sẵn sàng: 40W; chế độ in: 380W; chế độ ngủ sâu: 0,7W Chế độ sẵn sàng: 40W; chế độ in: 380W; chế độ ngủ sâu: 0,8W Chế độ sẵn sàng: 50W; chế độ in: 390W; chế độ ngủ sâu: 1W Chế độ sẵn sàng: 40W; chế độ in: 380W; chế độ ngủ sâu: 1,3W Chế độ sẵn sàng: 50W; chế độ in: 390W; chế độ ngủ sâu: 1,5W
Chế độ in: 51dbA Chế độ in: 52dbA Chế độ in: 52dbA

250 đến 1.800 trang/ tháng 250 đến 1.800 trang/ tháng 250 đến 1.800 trang/ tháng 

Wireless* Wireless* Wireless*


