บราเดอร์ การั นตีคุณภาพ คว้ ารางวัล “Pick Award” จาก Buyers Laboratory (BLI)
 HL-2270W เครื่ องพิมพ์ เลเซอร์ ขาว-ดา พกคุณสมบัตเิ ด่ น พิมพ์ สองหน้ า
อัตโนมัติ รองรั บการเชื่อมต่ อเน็ทเวิร์ค
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์ เชี่ยล (ประเทศไทย) จากัด ตอกย ้าคุณภาพเครื่ องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง โดย
ได้ รับรางวัลจาก Buyers Laboratory Inc. ซึง่ เป็ นองค์กรอิสระที่ทาหน้ าที่ทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์สานักงาน
โดยก่อนหน้ านี ้ เครื่ องพิมพ์บราเดอร์ เลเซอร์ ขาวดารุ่น HL–2170W ได้ รับรางวัลจาก Buyers Laboratory ในสาขา
เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ ขนาดเล็กที่มีความโดดเด่น เหมาะสาหรับธุรกิจขนาดย่อมมาแล้ ว และในปี นี ้ เครื่ องพิมพ์ บรา

เดอร์ เลเซอร์ ขาวดา HL-2270DW ได้ รับการยืนยันถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ อีกครัง้ ด้ วยการได้ รับ
รางวัล “Pick Award” ในสาขา “เครื่ องพิมพ์ ท่ ม
ี ีประสิทธิภาพสูง รองรั บการทางานแบบไร้ สาย
เหมาะอย่ างยิ่งในประเภทธุรกิจขนาดย่ อม”

HL-2270DW

“ด้ วยดีไซน์ขนาดกะทัดรัดและการติดตังซอฟท์
้
แวร์ แบบอัตโนมัติ ทาให้
เซอรี่ ผู้ทดสอบจาก

BLI

HL-2270DW

ง่ายต่อการใช้ งาน” โทนี่ มา

กล่าว “และบารุงรักษา เช่น การเปลี่ยนหมึก การโหลดกระดาษ ก็ทาได้ ง่ายดายมาก

นอกจากนี ้ สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้ า สามารถช่วยลดการใช้ กระดาษและการเชื่อมต่อแบบไร้ สายเป็ นการช่วย
แบ่งเบาการทางานให้ กบั ผู้ใช้ งานอุปกรณ์มืออีกด้ วย
เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดา HL–2270DW พกพาฟั งก์ชนั่ การทางานที่โดดเด่น คือสามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้ า
อัตโนมัติ (Automatic Double-Sided Printing หรื อ Duplex Printing) ช่วยประหยัดกระดาษถึง 50% ซึง่ ช่วยใน
การลดโลกร้ อนอีกทางหนึง่ อีกทังงานพิ
้
มพ์ยงั มีความละเอียดสูงถึง 2,400 x 600 dpi ความเร็วในการพิมพ์สงู สุดถึง
26 หน้ าต่อนาที ตลับหมึกมีให้ เลือกถึง 2 แบบคือ ตลับหมึกมาตรฐาน พิมพ์ได้ 1,200 หน้ าและขนาดใหญ่พิมพ์ได้
2,600 หน้ า จึงทาให้ ผ้ ใู ช้ ประหยัดต้ นทุนการพิมพ์ได้ อย่างสูงสุด ซึง่ สามารถตอบสนองการใช้ งานในธุรกิจขนาดย่อม
หรื อโฮมออฟฟิ ศ (SOHO) ได้ อย่างสูงสุด

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์ เชี่ยล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บราดอร์ คอมเมอร์ เชี่ยล (ประเทศไทย) จากัด คือผู้นาในการพัฒนาและคิดค้ นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่ องพิมพ์
ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ ผ้ ใู ช้ ตามบ้ าน สานักงานขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ บราเดอร์ นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ได้ รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างครบวงจร ไม่วา่ จะเป็ น
เครื่ องพิมพ์ฉลาก พี-ทัช (P-Touch) เครื่ องโทรสาร เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ และแอลอีดี เครื่ องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชนั่
จักรเย็บผ้ า รวมไปถึงวัสดุการพิมพ์ภายใต้ แบรนด์อินโนเบลล่า สินค้ าบราเดอร์ ได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจจากทัว่
โลก ด้ วยนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่เน้ นให้ ความสาคัญกับลูกค้ าเป็ นอันดับแรกเสมอ ประกอบกับศูนย์บริการ
มาตรฐานกว่า 150 สาขา ครอบคลุม 76 จังหวัด ที่พร้ อมด้ วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการรับประกันซึง่ จะช่วยเพิ่ม
ความมัน่ ใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า บราเดอร์ สานักงานใหญ่บราเดอร์ ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตงอยู
ั ้ ท่ ี
ประเทศสิงคโปร์ และมีสาขาอื่น ๆ ในประเทศมาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศไทย อินเดีย รวมทังส
้ านักงานตัวแทนใน
ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม
Brother Earth พันธสัญญาที่บราเดอร์ ได้ ให้ ไว้ ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม และ
ธรรมชาติ ด้ วยกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ขึ ้นโดยบราเดอร์ ทวั่ โลกเพื่อฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
คุณสามารถร่ วมเป็ นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมดีๆ เหล่านี ้ได้ เพียงเข้ าไปที่ www.brotherearth.com

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบราเดอร์ ได้ ที่ Brother Contact Center โทร 02-665 -7777
หรื อค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.brother.co.th
เกี่ยวกับรางวัล Buyers Laboratory
Buyers Laboratory Inc. เป็ นห้ องปฏิบตั ิการอิสระทาหน้ าที่ทดสอบอุปกรณ์สานักงานและให้ การสนับสนุนธุรกิจผู้บริ โภคนอกจากจะ
เป็ นผู้จดั พิมพ์รายงานการทดสอบอุปกรณ์การพิมพ์ในสานักงานที่เป็ นผลมาจากการทดสอบเป็ นเวลานับเดือนในห้ องปฏิบตั กิ ารของ
BLI ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริ กาแล้ ว บริ ษัท BLI นับเป็ นแหล่งข้ อมูลสาคัญในการให้ ข้อมูลรายละเอียดและราคาของ
เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์ เครื่ องแฟ็ กซ์ และอุปกรณ์เอนกประสงค์ตา่ งๆ BLI มีฐานข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ กว่า 13,000
รายการทัว่ โลก และนับเป็ นบริ ษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือและครอบคลุมมากที่สดุ ของวงการ ข้ อมูล
เหล่านี ้จะจัดไว้ สาหรับสมาชิกผ่านทางบริ การ bliQ ของบริ ษัทฯ ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BLI (Buyers Laboratory Inc.) ติดตามได้ ที่
เว็บไซต์ www.buyerslab.com

