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Στη νέα εποχή που ανέδειξε την ανάγκη για χρήση 
των εκτυπωτών και πολυµηχανηµάτων, για σα-
ρώσεις, εκτυπώσεις διπλής όψης, mobile printing, 
αποστολή αρχείων σε εκτός γραφείου χώρους, η 
SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), ως επί-
σηµος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο των 
µηχανών γραφείου Brother (www.brother.com) 
προσφέρει όλη την γκάµα των Brother πολυλει-
τουργικών συσκευών που απευθύνονται στην 
κατηγορία του SOHO. 

Ειδικότερα η Brother προτείνει εκτυπωτές και 
MFPs, µονόχρωµα και έγχρωµα, από 20 ppm έως 
50 ppm, ενσύρµατα και ασύρµατα, πολυλειτουρ-
γικά MFPs για εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή, 
µε επιλογή για fax (MFCs) και χωρίς fax (DCPs), 
µε δυνατότητα για αυτόµατο τροφοδότη µε διπλή 
όψη κ.ά.
Επίσης, στην µεγάλη γκάµα των Brother µηχανών 
περιλαµβάνονται εκτυπωτές και MFPs, laser και 
inkjet, Α4 και Α3, ενώ οι τεχνολογίες που υπο-
στηρίζουν inkjet µε επαναγεµιζόµενα δοχεία (ink 
tank), inkjet µε ξεχωριστά µελάνια (inks), laser 

µε ξεχωριστά toners από το drum για µειωµένο 
κόστος χρήσης 

Προηγµένες δυνατότητες
Οι Brother µηχανές καλύπτουν όλες τις προηγµέ-
νες λειτουργίες για απλή και ασφαλή χρήση όπως: 
• AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado

Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan,
Brother Print Service Plugin, Wi-Fi Direct κ.ά.
• Δυνατότητα για εκτύπωση µε την χρήση

κάρτας και εξ αποστάσεως (π.χ. Near Field
Communication).
Δυνατότητα και σε µικροµεσαία µηχανήµατα
κατηγορίας SOHO να χρησιµοποιήσουν αναλώ-
σιµα µεγάλης χωρητικότητας και µειωµένου
αναλογικά κόστους, ώστε να επιτυγχάνεται οι-
κονοµικότερη χρήση των εκτυπωτών και των
πολυµηχανηµάτων.

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευµένες µηχανές γρα-
φείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες στον 
τοµέα της εκτύπωσης και ειδικότερα και στο SOHO 
Printing και η SiliconBlue, που τις αντιπροσωπεύει 

επίσηµα στην Ελλάδα και Κύπρο, προσφέρει υ-
ψηλού επιπέδου λύσεις τόσο για τους συνεργάτες 
όσο και για τους τελικούς πελάτες, µε στόχο να 
αποτελέσουν την πρώτη επιλογή στο χώρο της 
εκτύπωσης.
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τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Με βάση 
τον τύπο, η αγορά εκτυπωτών inkjet χωρίζεται σε 
επιτραπέζιους εκτυπωτές, MFPs, εκτυπωτές υφα-
σµάτων κ.ο.κ. 
Το MFP segment αναµένεται να κατέχει το µε-
γαλύτερο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά εκτυ-
πωτών inkjet. Το τεράστιο µερίδιο αγοράς αυτού 
του segment οφείλεται κυρίως στην αυξανόµενη 
υιοθέτησή του µε βάση τα πλούσια features, την 
υψηλή ταχύτητα τις multifunctional ικανότητες και 
την προσιτή τιµή.

Η αγορά των A4 laser
Η εκτύπωση µε λέιζερ είναι µια ηλεκτροστατική 
ψηφιακή διαδικασία εκτύπωσης. Παράγει κείµενο 
και γραφικά υψηλής ποιότητας (και φωτογραφίες 
ικανοποιητικής ποιότητας) περνώντας επανειληµ-
µένα µια ακτίνα λέιζερ εµπρός και πίσω πάνω από 
έναν αρνητικά φορτισµένο κύλινδρο που ονοµάζε-
ται «τύµπανο». Στη συνέχεια, το τύµπανο συλλέγει 
επιλεκτικά ηλεκτρικά φορτισµένο µελάνι σε σκόνη 
(τόνερ) και µεταφέρει την εικόνα σε χαρτί, το οποίο 
στη συνέχεια θερµαίνεται για τη µόνιµη σύντηξη 
του κειµένου και / ή των εικόνων. 
Όπως µε τα ψηφιακά φωτοαντιγραφικά µηχα-
νήµατα, οι εκτυπωτές laser χρησιµοποιούν µια 

διαδικασία εκτύπωσης ξηρογραφίας. Ωστόσο, η 
εκτύπωση µε λέιζερ διαφέρει από τα αναλογικά 
φωτοαντιγραφικά, καθώς η εικόνα παράγεται από 
την άµεση σάρωση του µέσου κατά µήκος του 
φωτοϋποδοχέα του εκτυπωτή. Αυτό επιτρέπει 
στην εκτύπωση λέιζερ να αντιγράφει εικόνες πιο 
γρήγορα από τα περισσότερα φωτοαντιγραφικά.
Οι Α4 laser εκτυπωτές έχουν κυρίως SMB, SOHO 
και οικιακή χρήση και χωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες: Single Function A4 Laser εκτυπωτές 
και Multifunction A4 Laser εκτυπωτές. 

Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, τα επόµενα πέντε 
χρόνια, η αγορά A4 Laser εκτυπωτών θα φτάσει 
στο 11% ετήσιο µέσο όρο ανάπτυξης από πλευ-

ράς αξίας, ενώ η παγκόσµια αγορά θα αγγίξει 
280 εκατοµµύρια δολάρια το 2024 από τα 150 
εκατοµµύρια το 2019. 

Σύµφωνα, τέλος, µε την Market Intellica, η προ-
βλεπόµενη επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονο-
µίας, θα επηρεάσει αρνητικά και τον κλάδο των 
A4 laser εκτυπωτών. Εντούτοις, το συγκεκριµένο 
segment θα διατηρήσει µια σχετικά θετική πο-
ρεία ανάπτυξης της τάξεως του 1,6%. 
Μέσα στα επόµενα χρόνια το µέγεθος της αγοράς 
των Α4 Laser εκτυπωτών θα επεκταθεί περαιτέ-
ρω και από τα 14,3 δις δολάρια το 2019, ως το 
2024 θα φτάσει τα 15,8 δις δολάρια σε αξία. 
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Όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες 
συσκευές εκτύπωσης, οι τιμές συνεχίζουν 
να πέφτουν, ενώ προστίθενται ολοένα 

και περισσότερα features που καθιστούν 
απαραίτητη την παρουσία τους τόσο στη 
μικρή επιχείρηση όσο και στο σπίτι.




