DCP-7055W

COMPACTE ALL-IN-ONE MET

DRAADLOZE
NETWERKAANSLUITING

DE DCP-7055W IS EEN COMPACTE

Eigenschappen voor optimale prestaties

ALL-IN-ONE DIE DANKZIJ DE DRAADLOZE

- Hoge printsnelheid van 20 ppm
- Draadloze netwerkaansluiting (Wi-Fi)
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met 		
LCD scherm van 2 regels
- Eerste afdruk in minder dan 10 seconden
- Standaard papiercapaciteit van 250 vel
- 2400 x 600 dpi printresolutie

NETWERKAANSLUITING UITSTEKEND
VOLDOET AAN UW PRINT- EN SCANBEHOEFTEN.

PRINT

KOPIE

SCAN

“ Vergroot uw mogelijkheden
met de veelzijdige en compacte 			
DCP-7055W “

Compacte en draadloze all-in-one zwart-witlaserprinter
De DCP-7055W is dankzij het compacte ontwerp en de draadloos netwerkaansluiting zeer
flexibel en toegankelijk. Plaats de machine op elke gewenste plek binnen uw kantoor en
meerdere gebruikers kunnen probleemloos vanaf iedere werkplek profiteren van de print, scan
en kopieermogelijkheden.

EFFICIËNT

COMPACT

Dankzij de indrukwekkende
printsnelheid tot 20 pagina’s
per minuut worden grote
printopdrachten snel een eenvoudig
verwerkt. De eerste pagina wordt
al afgedrukt in minder dan 10
seconden. Het overzichtelijke LCD
scherm geeft de gebruiker direct
zicht op de printerstatus.

Door het compacte ontwerp
en de robuuste behuizing is de
DCP-7055W uiterst geschikt voor
kantoren en werkplekken waar de
ruimte beperkt is.

FLEXIBEL

RESOLUTIE

De handmatige invoer biedt
de flexibiliteit om op diverse
papiersoorten af te drukken, zoals
dik papier en enveloppen. De
standaard papierlade van 250 vel
zorgt ervoor dat u minder vaak
papier hoeft bij te vullen.

Dankzij de printresolutie van 2400
x 600 dpi worden uw documenten
altijd haarscherp afgedrukt.
Met behulp van de draadloze
netwerkaansluiting, creëert u vanaf
elke gewenste werkplek binnen uw
kantoor, rapporten en presentaties
met een professionele uitstraling.

KOSTENBESPAREND
BETROUWBAAR

Dankzij de tonercartridge van 1.000
pagina’s, bent u verzekerd van lage
printkosten. Daarnaast kunt u met
de toner bespaarstand en de N-in1
functie aanzienlijk besparen op uw
toner- en en papierverbruik.

De betrouwbare DCP-7055W
levert uitstekende printprestaties en
voldoet aan de eisen die worden
gesteld binnen een zakelijke
omgeving.

			
NETWERKBEHEER VAN UW PRINTERS EN ALL-IN-ONES
De DCP-7055W ondersteunt een aantal software programma’s waarmee u netwerkprinters en all-in-ones kunt beheren:
• BRAdmin Professional - Een programma waarmee u
netwerkprinters en all-in-ones kunt beheren op meerdere
locaties. Diagnose op afstand en automatische e-mail
notificatie wanneer er een probleem is met één van de printers.
Op afstand oplossen van potentiële problemen voordat er
stilstand kan optreden.

• Web Based Management – Beheer en configureer
een netwerkprinter via een directe verbinding met uw
standaard netwerkbrowser.

MET EEN DRUK OP DE KNOP EEN		
DRAADLOZE NETWERKVERBINDING
• Eenvoudige draadloze Installatie - Dankzij de
gebruiksvriendelijke en eenvoudige draadloze 		
installatiesoftware, die wordt meegeleverd op 		
CD-rom, bent u minder tijd kwijt met het aansluiten
van de machine op uw draadloze netwerk.

DCP-7055W Milieubewust printen
Onze toewijding en instelling tegenover het milieu komt tot uitdrukking in een serie eco-vriendelijke producten, die zijn
onderscheiden met diverse milieukeurmerken en awards:
-

Gescheiden drum en toner: Minder afval en lagere printkosten.
Toner bespaarfunctie: Lager tonerverbruik, zodat u de printkosten reduceert.
N-in 1 en folder print: Verlaag uw papierverbruik tot wel 75% door meerdere pagina’s op één vel af te drukken.
Diepe slaapstand: Verbruikt in deze stand slechts 1 watt; 55 keer minder dan in de standaard stand-by modus.

ALGEMEEN
Technologie
Laserclassificatie
Print snelheid A4
Resolutie
Processor
Opwarmtijd
Eerste pagina
Emulatie
Geheugen
Lokale interface
Draadloze netwerk interface
Display

WINDOWS PRINTER DRIVER FUNCTIES
Electrofotografische zwart-wit laserprinter
Klasse 1 laserproduct (IEC60825-1:2007)
Tot 20 ppm (pagina’s per minuut)
HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 dpi
200 MHz (ARM9)
Minder dan 7 seconden (vanuit de slaapstand)
Minder dan 10 seconden (vanuit de gereedstand)
GDI (host based)
32 MB
Hi-Speed USB 2.0
Draadloos LAN IEEE 802.11b/g (infrastructuur mode/adhoc mode)		
LCD scherm, 2 regels van 16 karakters

ZWART-WITCOPIER
Kopie snelheid A4
Resolutie
Eerste pagina
Meerdere kopieën
Vergroot / verklein ratio
N in 1

Tot 20 kpm (kopieën per minuut)
Tot 600 x 600 dpi
Minder dan 12 seconden (vanuit de gereedstand)
Maak tot 99 kopieën van één pagina
Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%
Verklein 2 of 4 pagina’s tot één A4 pagina

N-up printen (Windows/Mac)
Poster printen
Watermerk printen
Folder printen
Koptekst en voettekst

NETWERK EN BEVEILIGING
Web based management
Driver deployment wizard
BRAdmin Light
BRAdmin professional 3 2
Protocollen
IPv4 ondersteunde
protocollen

IPv6 ondersteunde
protocollen

KLEURENSCANNER
Resolutie
Resolutie (geïnterpoleerd)
Grijswaarde
Kleurdiepte
Scan functies via PC

Tot 600 x 2400 dpi
Tot 19200 x 19200 dpi
256 grijstinten voor kopiëren en scannen
48 bit intern, 24 bit extern
Documenten scannen naar e-mail, afbeelding, OCR en bestand		
(alles beschikbaar met bijgeleverde software)

Papier capaciteit en gewicht
Papier formaat

Paper uitvoer

Draadloze netwerk beveiliging
Easy Wireless Setup

Standaard papierlade - Normaal papier, dun paper, gerecycled papier
Handmatige papierinvoer - Normaal papier, dun papier, dik papier, 		
dikker papier, gerecycled papier, band papier, labels en enveloppen
Standaard papierlade 250 vel - 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
Handmatige papierinvoer 1 vel - 60 - 163 g/m2 (16 - 43 lb)
Standaard papierlade - A4, A5, A5( long edge), A6, B5 (ISO/JIS),		
B6 (ISO), letter, executive
Handmatige papierinvoer - Breedte 76,2 to 216 mm,
lengte 116 to 406,4 mm
100 vel (bedrukte zijde onder)
1 vel (bedrukte zijde boven) recht doorvoerpad

Meegeleverde toner
Standaard toner
Drum

Met verpakking
Zonder verpakking

1

TEC waarde
Windows® 7 (32 & 64 bit edities), Windows Vista® (32/64 bit edities), 		
Geluidsdruk
Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities), Windows® XP Home
editie, Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2,		
Geluidskracht
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit edities), Windows® Server 2003		
(32 & 64 bit edities). Server 2003 / 2008 alleen voor printen		
Eco spaarstand
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7x, 10.8x
CUPS & LPD/LPRng print systeem (x86, x64 omgeving)
Aanbevolen aantal
afdrukken

Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752

2

Gebruik

LE

ORIGINE

527 (B) x 510 (D) x 440 (H) mm / 12,9 kg
405 (B) x 398,5 (D) x 268 (H) mm / 9,8 kg

OVERIGE
Stroomverbruik

Macintosh
Linux 2

700 pagina’s 1
TN-2010 - 1.000 pagina’s 1
DR-2200 - Ongeveer 12.000 pagina’s
(1 pagina per opdracht)

AFMETING EN GEWICHT

ONDERSTEUNDE BESTURINGSYSTEMEN
Windows®

Webbrowser printerserver beheer
Printer drivers installeren op een Windows® PC in het netwerk
Printserver management voor Windows® & Mac OS X 10.4.11, 10.5.x,
10.6.x, 10.7.x, 10.8 x
Voor LAN/WAN beheer van al uw netwerkprinters
TCP/IP (IPv4 & IPv6)
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, SNMPv1/v2c, HTTP 		
Server, TFTP client en server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, 		
Web Service
NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, 		
Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP 		
server, TFTP client en server, SMTP client, ICMPv6, LLTD responder, 		
Web Services (print)
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, 		
POP voor SMTP, SMTP-AUTH
Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation 		
OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

VERBRUIKSARTIKELEN

PAPIER
Papier soort

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s tot één A4 pagina
Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4,9,16 of 25 vel A4
Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Print professionele documenten als boekvorm m.b.v. de handmatige
duplexfunctie
Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.

445 W tijdens printen
55 W gereedstand
1 W diepe slaapstand (2,8 W als draadloos netwerk is ingeschakeld)
0,968 kWh / week
Minder dan 53 dBA tijdens printen
minder dan 30 dBA in gereedstand
Minder dan 6,60 B tijdens printen
minder dan 4,30 B in gereedstand			
Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien niet in gebruik
Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
250 tot 1.600 pagina’s per maand

Optionele gratis download via http://solutions.brother.com

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl
DCP7055W-101

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een
geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken
of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

