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Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon: 020-5451251  Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl  Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

DCP-8020
DCP-8025D
DCP-8025DN

* Deze functie is ook beschikbaar voor gebruikers op een Netwerk als NC-9100h is geïnstalleerd. ** Brother Scanner Utility maakt verbetering tot 9600 x 9600 dpi mogelijk.

DCP-8025DN –
Duplex functie
Uw Brother DCP-8025D en

DCP8025DN zijn meteen gereed 

voor duplex printen. U hoeft niets 

toe te voegen of in te stellen –

plug de printer in, sluit ‘m aan, en

u bent klaar.

Automatisch duplex printen

Het beste van beide werelden – u kunt niet alleen professionele

documenten maken die aan twee kanten bedrukt zijn, u kunt ook uw

papierverbruik drastisch verminderen.

U hoeft alleen de duplexoptie in de printerdriver te selecteren en uw

machine doet de rest.

Duplex kopiëren 

Door meerdere, aan een kant bedrukte originelen in de Auto

Document Feeder te plaatsen, kunnen de DCP-8025D en de 

MFC-8025DN automatisch kopiëren op beide zijden van het papier.

Multifunctionele lade

De DCP-8025D en de DCP-8025DN hebben standaard een

ingebouwde multifunctionele lade. In deze lade passen verschillende

soorten papier, waaronder labels, transparanten en enveloppen.

Er kunnen per keer maximaal 50 bladen in de multifunctionele lade

geplaatst worden. Dit is ideaal als u op ander papier wilt printen.

Brother consumables

Brother heeft ervoor gezorgd dat de vervanging van consumables zo

eenvoudig mogelijk is.

De voordelen hiervan voor u zijn:

Toner en drum zijn compatibel met de complete reeks producten in

deze generatie machines, inclusief Multifunctionals en printers.

Hierdoor hoeft u minder consumables op voorraad te hebben om al

uw machines optimaal te kunnen laten werken.

Aparte toner en drum verminderen het afval en de algehele kosten.

Toners van normale en hoge capaciteit beschikbaar, afhankelijk van

uw gebruik.

De consumables:

TN-7300 – Toner normale capaciteit

TN-7600 – Toner hoge capaciteit

DR-7000 – Drum

Scanner TWAIN/ Scan naar Scan naar Scan naar Printer driver Brother Scansoft™ NewSoft Presto
resolutie WIA driver beeld  e-mail/OCR bestand control centre PaperPort® 8.0SE Page Manager 4.0

9600x9600 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *
9600x9600 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓  

    1200x1200** WIA ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓

– – ✓ * ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓

DCP-8020
DCP-8025D
DCP-8025DN

Microsoft Windows® 
95
98/ME/2000 Professional
NT4.0 Workstation
XP 

Macintosh™

OS 8.6
OS 9.x
OS 10.1
OS 10.2.1 of hoger

                 BESCHIKBARE RUIMTE
      HARDE SCHIJF 

Computer Versie  Snelheid    Minimum      Aanbevolen Voor Drivers &  Voor NewSoft® 
systeem besturingssysteem processor   RAM       RAM  Scansoft™ software Page Manager software

95 Pentium 75MHz 32MB 32MB 180MB
98/98SE  Pentium 75MHz 32MB 32MB 180MB
ME  Pentium 150MHz 32MB 64MB 180MB
NT4.0 Pentium 75MHz 32MB 64MB 180MB
2000 Professional Pentium 133MHz 64MB 128MB 180MB

 XP Pentium 233MHz 64MB 128MB 180MB
                  

OS 8.6 - OS 9.2 Alle basismodellen voldoen aan de minimale eisen     200MB 
OS 10.1 128MB 160MB 200MB 
OS 10.2.1 of hoger  128MB 160MB 200MB 

MINIMALE SYSTEEMEISEN
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■ Lasercopier
■ Laserprinter
■ Kleurenscanner

DCP-8020
■ Optioneel netwerkinterface

DCP-8025D
■ Optioneel netwerkinterface
■ Standaard duplex printen
■ Multifunctionele lade

DCP-8025DN
■ Standaard netwerkinterface
■ Standaard duplex printen
■ Multifunctionele lade

* Alleen DCP-8025D & DCP-8025DN

Technische Informatie

Algemeen

Motor Laser
LCD display 5 regels van 22 tekens
Geheugencapaciteit 32 MB standaard / 160 MB maximaal
Automatische documenttoevoer tot 50 bladen
Papierformaten A4/LTR/LGL/B5/A5/B6/A6/EXE
Papiercapaciteit Standaard papiercassette tot 250 bladen

Optionele papiercassette tot 250 bladen (LT-5000)
Papiercapaciteit uitvoer tot 150 bladen
Multi-purpose lade tot 50 bladen*

Gelijktijdige werking (Printen/kopiëren) (Printen/scannen)

Laser kopieerapparaat

Snelheid tot 16 ppm
Resolutie max. 1200 x 600 dpi
Meerdere kopieën produceert tot 99 kopieën van ieder origineel 
Stapelen en sorteren Stapelt kopieën of sorteert deze naar wens
Vergroten / Verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%
N in 1 verkleint 2 of 4 pagina’s tot 1 blad
Poster printen beeld vergroten tot posterformaat
Handmatig duplex kopiëren Standaard Op DCP-8025D en DCP-8025DN

Laser printer

Snelheid tot 16 ppm
Resolutie max. 2400 x 600 dpi
Standaard printertaal Windows GDI
Emulatie PCL6 & BR-Script 3
Beveiligd afdrukken voorkomt onbevoegd afdrukken van beveiligde

documenten
Automatisch duplex printen Standaard Op DCP-8025D en DCP-8025DN

Kleuren scanner

Resolutie Optisch max. 600 x 2400 dpi
Geïnterpoleerd max. 9600 x 9600 dpi

Grijsschaal 256 grijswaarden
Kleurdiepte 48 bit intern / 24 bit extern
‘Scan naar’ toets Scan naar e-mail / OCR / Beeld / Bestand

Interface

USB Hi-speed USB2.0
Parallel IEEE1284 Parallelle poort
Netwerk 10/100Base-TX Ethernet Optioneel: NC-9100h (Standaard op DCP-

8025DN)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen / gewicht met doos 567(b) x 628(d) x 575(h) mm / 21,8kg
zonder doos 532(b) x 444(d) x 469(h) mm / 16,6kg

Consumptieartikelen en optionele accessoires

Toner Standaard TN-7300 – 3.300 pagina’s met 5% dekking
Hoge capaciteit TN-7600 – 6.500 pagina’s met 5% dekking

Drum DR-7000 – 20.000 pagina’s @ 1 pagina per
printopdracht

Extra papierlade LT-5000 - extra 250 bladen
Netwerk printer / faxserver NC-9100h 

NL-5 – 5 optionele gebruikerslicenties† voor
Scansoft® PaperPort™ 8.0SE

Andere informatie

Stroomverbruik Operationeel Minder dan 440W (bij kopiëren)
Slaapstand / Standby / Minder dan 14W / 75 W / 1090W
Piekvermogen
Processor Slaapstand Minder dan 6W

† Tot maximaal 25 gebruikers
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Kleurenscanner
Een van de weinige machines in zijn klasse die
een kleurenscanfaciliteit biedt met de
aanvulling van een eenvoudig te gebruiken
‘Scan naar’-functie.
Druk op de knop ‘Scan naar’ en u heeft de
optie direct te scannen naar OCR, e-mail,
beeld of bestand. Zo heeft u niet alleen precies
het juiste formaat om de scan op welke manier
dan ook te gebruiken, maar dit kan u ook de
tijd en moeite schelen van iets wat anders een
hele klus zou zijn. 
De kwaliteit van uw scans is precies wat u
verwacht van een stand-alone-machine: een
resolutie tot 9600 bij 9600 pixels per inch.
Naast deze drie volledig ondersteunde
functies biedt deze machine u ook gelijktijdige
werking – dit betekent dat u, bijvoorbeeld, kunt
beginnen met scannen terwijl er een afdruk
wordt gemaakt, een voordeel waarmee u echt
tijd bespaart.
U heeft ook een verlicht display met vijf regels
om uw werkzaamheden te vereenvoudigen –
vooral door de duidelijke instructies die worden
getoond.
Wat u ook doet: kopiëren, printen of scannen, u
bent verzekerd van een professioneel resultaat.

Drie functies,
één machine;
geen kwaliteitsverlies

Software
Door gebruik te maken van
uitstekende software haalt Brother
het beste uit de voordelen van een
multifunctioneel apparaat.

Scansoft PaperPort® 8.0SE*
Organiseer uw foto’s en gescande
papierwerk in mappen die eenvoudig
te vinden, gebruiken en delen zijn.

TextBrigde® OCR Software* 
Na het scannen van een document
kunt u met deze software de tekst in
digitaal formaat bewerken.

Presto! PageManager voor
MacIntosh™, inclusief OCR*
Hiermee kunt u uw Brother gebruiken
met een Apple Mac – inclusief de
OCR-mogelijkheden.

* Zie drivertabel voor details over uw besturingssysteem.

KOPIËREN

PRINTEN

SCANNEN

DCP-8020 Zonder / met extra papierlade
■ Optioneel netwerkinterface

DCP-8025D Zonder / met extra papierlade
■ Optioneel netwerkinterface
■ Standaard duplex printen

DCP-8025DN Zonder / met extra papierlade

■ Standaard netwerkinterface

■ Standaard duplex printen

Lasercopier Laserprinter
Alle prestaties die u kunt wensen van
een desktop kopieerapparaat – maar met
de toegevoegde bonus van twee extra
essentiële kantoorfuncties; printen en
kleuren scannen. Door het Flatbed
ontwerp kan zowel papier van het
formaat A4 als Legal gebruikt worden. 
U hoeft niet naast de machine te blijven
staan om pagina voor pagina door te
voeren, dit gebeurt via de Automatische
documenttoevoer, die tot 50 vel A4-
formaat kan verwerken.
U hoeft ook niet naast de machine te
staan om kopieerpapier toe te voegen –
hij heeft een standaardcapaciteit van 250
vel, die kan worden uitgebreid naar 500
vel door de toevoeging van de optionele
extra papierlade. Er kunnen maximaal 99
kopieën per keer geproduceerd worden,
en door de stapel- en sorteerfunctie

hoeft u na het kopiëren de documenten
niet meer handmatig uit te zoeken.
U kunt er ook zeker van zijn dat u meer
haalt uit uw kopieën omdat uw Brother-
machine, in tegenstelling tot machines
van de concurrenten, de kopie afdrukt
op 2mm van de linker- en rechterrand,
en tot ongeveer 3 mm van de onder- en
bovenrand. Als kroon op de indruk-
wekkende prestaties kunt u met de 2 in
1 en 4 in 1 schaalfuncties en de opties
voor het printen van posters optimaal
gebruik maken van uw papier.

DCP-8020
DCP-8025D all-in-one

DCP-8025DN

Standaard netwerkconnectiviteit
Dankzij ons NC-9100h netwerkinterface is het verbinden van uw
machine met een netwerk een peulenschil – deze connectiviteit is
standaard bij de DCP-8025DN en is als optie beschikbaar op de
DCP-8020 en DCP-8025D.

De NC-9100h is speciaal ontworpen om moeiteloze implementatie 
in de meest voorkomende netwerken eenvoudig te maken. 
Hij ondersteunt de standaardsnelheid (10/100 Base TX) en
standaardprotocollen (TCP/IP/IPX/SPX/AppleTalk).

Voor de gebruiker
Netwerk printen
Compatibel met de meeste populaire protocollen en platformen, inclu-
sief de besturingssystemen Microsoft Windows®, MacIntosh™, Novell,
Unix en Linux. De  combinatie van de NC-9100h en uw Brother-
machine, met zijn uitstekende papiercapaciteit en afdruksnelheid,
maakt het meer dan mogelijk om te gaan met de netwerkeisen.

Netwerk scannen
Scansoft PaperPort 8.0SE met 5 gebruikerslicenties
Brother control centre voor moeiteloos scannen op het netwerk
‘Scan naar’ toets functionaliteit
Optionele gebruikerslicenties voor 5 gebruikers om de werkgroep-
capaciteit uit te breiden tot een maximum van 25 gebruikers

Voor de systeembeheerder
Netwerkmanagement
Om ervoor te zorgen dat uw netwerk echt werkt, moet u in staat zijn
het eenvoudig en effectief te beheren. We vinden het fijn dat wij
kunnen helpen uw leven eenvoudiger te maken. We hebben een
aantal tools beschikbaar gesteld om u te helpen de printers en DCP’s
die aan uw netwerk verbonden zijn proactief te beheren.

We hebben een Webserver opgenomen, dit betekent dat u uw
Brother-machine eenvoudig kunt beheren, ongeacht uw webbrowser. 

Om uw dagelijkse leven eenvoudiger te maken, hebben we een 
e-mailnotificatie opgenomen, die u, de systeembeheerder of andere
gebruikers waarschuwt als een consumable bijna op is, of als er een
fout is opgetreden.

Om ons aanbod op het gebied van netwerkmanagement compleet te
maken, bieden we onze BRAdmin Professional Software voor de
administratie van printers en DCP die aan het LAN gekoppeld zijn.
Een Enterprise-editie van deze software voor de administratie van
printers en DCP’s die gekoppeld zijn aan een WAN kunt u
downloaden vanaf onderstaande website.

MacIntosh™ netwerken met Rendezvous
Brother’s eerste Multifunctional product dat klaar is voor
Rendezvous. Met behulp van de optionele NC-9100h is
het eenvoudig uw DCP-apparaat aan een netwerk te
koppelen. Het maakt gebruik van industriestandaard

protocollen en nulconfiguratietechnologie om automatisch apparaten
op een IP-netwerk te zoeken en koppelen. 

Voor een volledige lijst met specificaties van de NC-9100h
Netwerkinterface, kijkt u op http://solutions.brother.com

Met betrekking tot snelheid, kwaliteit, geheugen en
connectiviteit heeft u het equivalent van een stand-
alone-laserprinter in handen.
De afdrukkwaliteit is werkelijk indrukwekkend, met
een resolutie van tot 2400 bij 600 dpi is iedere afdruk
scherp en helder.
Hij werkt snel – tot 16 pagina’s per minuut, dus u
hoeft niet te wachten op uw afdrukken. Standaard
heeft de printer 32MB aan geheugen, dus hij kan de
kantooreisen meer dan aan – en mochten die eisen
vergroten, dan bestaat de optie het geheugen uit te
breiden tot maximaal 160 MB.
Met de emulaties PLC®6 en BR-Script 3 (PostScript 3
taal) geïnstalleerd en met de keuze voor USB2.0,
parallel en optionele netwerkconnectiviteit, is het
helemaal geen probleem verbinding te maken met
machines die draaien op de meest populaire
besturingssystemen. Als u Secure print voor
Windows® geïnstalleerd heeft, dan blijven al uw
vertrouwelijke documenten vertrouwelijk.



Kleurenscanner
Een van de weinige machines in zijn klasse die
een kleurenscanfaciliteit biedt met de
aanvulling van een eenvoudig te gebruiken
‘Scan naar’-functie.
Druk op de knop ‘Scan naar’ en u heeft de
optie direct te scannen naar OCR, e-mail,
beeld of bestand. Zo heeft u niet alleen precies
het juiste formaat om de scan op welke manier
dan ook te gebruiken, maar dit kan u ook de
tijd en moeite schelen van iets wat anders een
hele klus zou zijn. 
De kwaliteit van uw scans is precies wat u
verwacht van een stand-alone-machine: een
resolutie tot 9600 bij 9600 pixels per inch.
Naast deze drie volledig ondersteunde
functies biedt deze machine u ook gelijktijdige
werking – dit betekent dat u, bijvoorbeeld, kunt
beginnen met scannen terwijl er een afdruk
wordt gemaakt, een voordeel waarmee u echt
tijd bespaart.
U heeft ook een verlicht display met vijf regels
om uw werkzaamheden te vereenvoudigen –
vooral door de duidelijke instructies die worden
getoond.
Wat u ook doet: kopiëren, printen of scannen, u
bent verzekerd van een professioneel resultaat.

Drie functies,
één machine;
geen kwaliteitsverlies

Software
Door gebruik te maken van
uitstekende software haalt Brother
het beste uit de voordelen van een
multifunctioneel apparaat.

Scansoft PaperPort® 8.0SE*
Organiseer uw foto’s en gescande
papierwerk in mappen die eenvoudig
te vinden, gebruiken en delen zijn.

TextBrigde® OCR Software* 
Na het scannen van een document
kunt u met deze software de tekst in
digitaal formaat bewerken.

Presto! PageManager voor
MacIntosh™, inclusief OCR*
Hiermee kunt u uw Brother gebruiken
met een Apple Mac – inclusief de
OCR-mogelijkheden.

* Zie drivertabel voor details over uw besturingssysteem.

KOPIËREN

PRINTEN

SCANNEN

DCP-8020 Zonder / met extra papierlade
■ Optioneel netwerkinterface

DCP-8025D Zonder / met extra papierlade
■ Optioneel netwerkinterface
■ Standaard duplex printen

DCP-8025DN Zonder / met extra papierlade

■ Standaard netwerkinterface

■ Standaard duplex printen

Lasercopier Laserprinter
Alle prestaties die u kunt wensen van
een desktop kopieerapparaat – maar met
de toegevoegde bonus van twee extra
essentiële kantoorfuncties; printen en
kleuren scannen. Door het Flatbed
ontwerp kan zowel papier van het
formaat A4 als Legal gebruikt worden. 
U hoeft niet naast de machine te blijven
staan om pagina voor pagina door te
voeren, dit gebeurt via de Automatische
documenttoevoer, die tot 50 vel A4-
formaat kan verwerken.
U hoeft ook niet naast de machine te
staan om kopieerpapier toe te voegen –
hij heeft een standaardcapaciteit van 250
vel, die kan worden uitgebreid naar 500
vel door de toevoeging van de optionele
extra papierlade. Er kunnen maximaal 99
kopieën per keer geproduceerd worden,
en door de stapel- en sorteerfunctie

hoeft u na het kopiëren de documenten
niet meer handmatig uit te zoeken.
U kunt er ook zeker van zijn dat u meer
haalt uit uw kopieën omdat uw Brother-
machine, in tegenstelling tot machines
van de concurrenten, de kopie afdrukt
op 2mm van de linker- en rechterrand,
en tot ongeveer 3 mm van de onder- en
bovenrand. Als kroon op de indruk-
wekkende prestaties kunt u met de 2 in
1 en 4 in 1 schaalfuncties en de opties
voor het printen van posters optimaal
gebruik maken van uw papier.

DCP-8020
DCP-8025D all-in-one

DCP-8025DN

Standaard netwerkconnectiviteit
Dankzij ons NC-9100h netwerkinterface is het verbinden van uw
machine met een netwerk een peulenschil – deze connectiviteit is
standaard bij de DCP-8025DN en is als optie beschikbaar op de
DCP-8020 en DCP-8025D.

De NC-9100h is speciaal ontworpen om moeiteloze implementatie 
in de meest voorkomende netwerken eenvoudig te maken. 
Hij ondersteunt de standaardsnelheid (10/100 Base TX) en
standaardprotocollen (TCP/IP/IPX/SPX/AppleTalk).

Voor de gebruiker
Netwerk printen
Compatibel met de meeste populaire protocollen en platformen, inclu-
sief de besturingssystemen Microsoft Windows®, MacIntosh™, Novell,
Unix en Linux. De  combinatie van de NC-9100h en uw Brother-
machine, met zijn uitstekende papiercapaciteit en afdruksnelheid,
maakt het meer dan mogelijk om te gaan met de netwerkeisen.

Netwerk scannen
Scansoft PaperPort 8.0SE met 5 gebruikerslicenties
Brother control centre voor moeiteloos scannen op het netwerk
‘Scan naar’ toets functionaliteit
Optionele gebruikerslicenties voor 5 gebruikers om de werkgroep-
capaciteit uit te breiden tot een maximum van 25 gebruikers

Voor de systeembeheerder
Netwerkmanagement
Om ervoor te zorgen dat uw netwerk echt werkt, moet u in staat zijn
het eenvoudig en effectief te beheren. We vinden het fijn dat wij
kunnen helpen uw leven eenvoudiger te maken. We hebben een
aantal tools beschikbaar gesteld om u te helpen de printers en DCP’s
die aan uw netwerk verbonden zijn proactief te beheren.

We hebben een Webserver opgenomen, dit betekent dat u uw
Brother-machine eenvoudig kunt beheren, ongeacht uw webbrowser. 

Om uw dagelijkse leven eenvoudiger te maken, hebben we een 
e-mailnotificatie opgenomen, die u, de systeembeheerder of andere
gebruikers waarschuwt als een consumable bijna op is, of als er een
fout is opgetreden.

Om ons aanbod op het gebied van netwerkmanagement compleet te
maken, bieden we onze BRAdmin Professional Software voor de
administratie van printers en DCP die aan het LAN gekoppeld zijn.
Een Enterprise-editie van deze software voor de administratie van
printers en DCP’s die gekoppeld zijn aan een WAN kunt u
downloaden vanaf onderstaande website.

MacIntosh™ netwerken met Rendezvous
Brother’s eerste Multifunctional product dat klaar is voor
Rendezvous. Met behulp van de optionele NC-9100h is
het eenvoudig uw DCP-apparaat aan een netwerk te
koppelen. Het maakt gebruik van industriestandaard

protocollen en nulconfiguratietechnologie om automatisch apparaten
op een IP-netwerk te zoeken en koppelen. 

Voor een volledige lijst met specificaties van de NC-9100h
Netwerkinterface, kijkt u op http://solutions.brother.com

Met betrekking tot snelheid, kwaliteit, geheugen en
connectiviteit heeft u het equivalent van een stand-
alone-laserprinter in handen.
De afdrukkwaliteit is werkelijk indrukwekkend, met
een resolutie van tot 2400 bij 600 dpi is iedere afdruk
scherp en helder.
Hij werkt snel – tot 16 pagina’s per minuut, dus u
hoeft niet te wachten op uw afdrukken. Standaard
heeft de printer 32MB aan geheugen, dus hij kan de
kantooreisen meer dan aan – en mochten die eisen
vergroten, dan bestaat de optie het geheugen uit te
breiden tot maximaal 160 MB.
Met de emulaties PLC®6 en BR-Script 3 (PostScript 3
taal) geïnstalleerd en met de keuze voor USB2.0,
parallel en optionele netwerkconnectiviteit, is het
helemaal geen probleem verbinding te maken met
machines die draaien op de meest populaire
besturingssystemen. Als u Secure print voor
Windows® geïnstalleerd heeft, dan blijven al uw
vertrouwelijke documenten vertrouwelijk.
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DCP-8020
DCP-8025D
DCP-8025DN

* Deze functie is ook beschikbaar voor gebruikers op een Netwerk als NC-9100h is geïnstalleerd. ** Brother Scanner Utility maakt verbetering tot 9600 x 9600 dpi mogelijk.

DCP-8025DN –
Duplex functie
Uw Brother DCP-8025D en

DCP8025DN zijn meteen gereed 

voor duplex printen. U hoeft niets 

toe te voegen of in te stellen –

plug de printer in, sluit ‘m aan, en

u bent klaar.

Automatisch duplex printen

Het beste van beide werelden – u kunt niet alleen professionele

documenten maken die aan twee kanten bedrukt zijn, u kunt ook uw

papierverbruik drastisch verminderen.

U hoeft alleen de duplexoptie in de printerdriver te selecteren en uw

machine doet de rest.

Duplex kopiëren 

Door meerdere, aan een kant bedrukte originelen in de Auto

Document Feeder te plaatsen, kunnen de DCP-8025D en de 

MFC-8025DN automatisch kopiëren op beide zijden van het papier.

Multifunctionele lade

De DCP-8025D en de DCP-8025DN hebben standaard een

ingebouwde multifunctionele lade. In deze lade passen verschillende

soorten papier, waaronder labels, transparanten en enveloppen.

Er kunnen per keer maximaal 50 bladen in de multifunctionele lade

geplaatst worden. Dit is ideaal als u op ander papier wilt printen.

Brother consumables

Brother heeft ervoor gezorgd dat de vervanging van consumables zo

eenvoudig mogelijk is.

De voordelen hiervan voor u zijn:

Toner en drum zijn compatibel met de complete reeks producten in

deze generatie machines, inclusief Multifunctionals en printers.

Hierdoor hoeft u minder consumables op voorraad te hebben om al

uw machines optimaal te kunnen laten werken.

Aparte toner en drum verminderen het afval en de algehele kosten.

Toners van normale en hoge capaciteit beschikbaar, afhankelijk van

uw gebruik.

De consumables:

TN-7300 – Toner normale capaciteit

TN-7600 – Toner hoge capaciteit

DR-7000 – Drum

Scanner TWAIN/ Scan naar Scan naar Scan naar Printer driver Brother Scansoft™ NewSoft Presto
resolutie WIA driver beeld  e-mail/OCR bestand control centre PaperPort® 8.0SE Page Manager 4.0

9600x9600 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *
9600x9600 TWAIN ✓ ✓ ✓ ✓ * ✓ ✓  

    1200x1200** WIA ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓

– – ✓ * ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓

DCP-8020
DCP-8025D
DCP-8025DN

Microsoft Windows® 
95
98/ME/2000 Professional
NT4.0 Workstation
XP 

Macintosh™

OS 8.6
OS 9.x
OS 10.1
OS 10.2.1 of hoger

                 BESCHIKBARE RUIMTE
      HARDE SCHIJF 

Computer Versie  Snelheid    Minimum      Aanbevolen Voor Drivers &  Voor NewSoft® 
systeem besturingssysteem processor   RAM       RAM  Scansoft™ software Page Manager software

95 Pentium 75MHz 32MB 32MB 180MB
98/98SE  Pentium 75MHz 32MB 32MB 180MB
ME  Pentium 150MHz 32MB 64MB 180MB
NT4.0 Pentium 75MHz 32MB 64MB 180MB
2000 Professional Pentium 133MHz 64MB 128MB 180MB

 XP Pentium 233MHz 64MB 128MB 180MB
                  

OS 8.6 - OS 9.2 Alle basismodellen voldoen aan de minimale eisen     200MB 
OS 10.1 128MB 160MB 200MB 
OS 10.2.1 of hoger  128MB 160MB 200MB 

MINIMALE SYSTEEMEISEN
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■ Lasercopier
■ Laserprinter
■ Kleurenscanner

DCP-8020
■ Optioneel netwerkinterface

DCP-8025D
■ Optioneel netwerkinterface
■ Standaard duplex printen
■ Multifunctionele lade

DCP-8025DN
■ Standaard netwerkinterface
■ Standaard duplex printen
■ Multifunctionele lade

* Alleen DCP-8025D & DCP-8025DN

Technische Informatie

Algemeen

Motor Laser
LCD display 5 regels van 22 tekens
Geheugencapaciteit 32 MB standaard / 160 MB maximaal
Automatische documenttoevoer tot 50 bladen
Papierformaten A4/LTR/LGL/B5/A5/B6/A6/EXE
Papiercapaciteit Standaard papiercassette tot 250 bladen

Optionele papiercassette tot 250 bladen (LT-5000)
Papiercapaciteit uitvoer tot 150 bladen
Multi-purpose lade tot 50 bladen*

Gelijktijdige werking (Printen/kopiëren) (Printen/scannen)

Laser kopieerapparaat

Snelheid tot 16 ppm
Resolutie max. 1200 x 600 dpi
Meerdere kopieën produceert tot 99 kopieën van ieder origineel 
Stapelen en sorteren Stapelt kopieën of sorteert deze naar wens
Vergroten / Verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%
N in 1 verkleint 2 of 4 pagina’s tot 1 blad
Poster printen beeld vergroten tot posterformaat
Handmatig duplex kopiëren Standaard Op DCP-8025D en DCP-8025DN

Laser printer

Snelheid tot 16 ppm
Resolutie max. 2400 x 600 dpi
Standaard printertaal Windows GDI
Emulatie PCL6 & BR-Script 3
Beveiligd afdrukken voorkomt onbevoegd afdrukken van beveiligde

documenten
Automatisch duplex printen Standaard Op DCP-8025D en DCP-8025DN

Kleuren scanner

Resolutie Optisch max. 600 x 2400 dpi
Geïnterpoleerd max. 9600 x 9600 dpi

Grijsschaal 256 grijswaarden
Kleurdiepte 48 bit intern / 24 bit extern
‘Scan naar’ toets Scan naar e-mail / OCR / Beeld / Bestand

Interface

USB Hi-speed USB2.0
Parallel IEEE1284 Parallelle poort
Netwerk 10/100Base-TX Ethernet Optioneel: NC-9100h (Standaard op DCP-

8025DN)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen / gewicht met doos 567(b) x 628(d) x 575(h) mm / 21,8kg
zonder doos 532(b) x 444(d) x 469(h) mm / 16,6kg

Consumptieartikelen en optionele accessoires

Toner Standaard TN-7300 – 3.300 pagina’s met 5% dekking
Hoge capaciteit TN-7600 – 6.500 pagina’s met 5% dekking

Drum DR-7000 – 20.000 pagina’s @ 1 pagina per
printopdracht

Extra papierlade LT-5000 - extra 250 bladen
Netwerk printer / faxserver NC-9100h 

NL-5 – 5 optionele gebruikerslicenties† voor
Scansoft® PaperPort™ 8.0SE

Andere informatie

Stroomverbruik Operationeel Minder dan 440W (bij kopiëren)
Slaapstand / Standby / Minder dan 14W / 75 W / 1090W
Piekvermogen
Processor Slaapstand Minder dan 6W

† Tot maximaal 25 gebruikers
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