DCP-7055

Kompakt multifunksjon
sort/hvit laserskriver
DCP-7055 tilbyr utskrifts-, skannerog kopieringsmulighet i en kompakt
multifunksjonsenhet. Raske utskrifter av høy
kvalitet kombinert med lave driftskostnader
gjør den til den perfekte løsning for
kostnadsbevisste kjøpere.

UTSKRIFT

SKANN

KOPI

 Allsidig alt-i-ett sort/hvit laserskriver, skanner og
kopimaskin.
 Rask utskrift med hastighet opp til 20 sider
pr. minutt.
 Første utskrift på mindre enn 10 sekunder.
 HQ1200 (2.400 x 600 dpi) utskriftsoppløsning
for høy utskriftskvalitet.
 Brukervennlig kontrollpanel med 2 linjers LCD-skjerm.
 Kompakt, plassbesparende design.
 Lite vedlikehold: stort 250 ark papirmagasin og 		
manuell arkmater for utskrift på konvolutter.

DCP-7055

Kompakt sort/hvit multifunksjon laserskriver

Denne allsidige alt-i-ett maskinen tilbyr utskrifter av høy kvalitet, skanner og kopierer
i en kompakt multifunksjonsenhet. Du vil sette pris på å kunne skrive ut raskt med
opptil 20 sider pr. minutt, og din første side vil komme ut etter kun 10 sekunder. Du får
skarp, klar tekst og nøyaktig gjengivelse av fine detaljer med høy utskriftsoppløsning,
noe som gir DCP-7055 enestående resultater.
Glassplateskanneren med høy oppløsning produserer fargebilder av høy kvalitet av
skannede dokumenter direkte til din PC. Flerbruksskuffen for enkle ark kan brukes
for utskrift på tykkere papir som konvolutter, mens standard papirmagasin rommer
imponerende 250 ark, slik at du fyller den sjeldnere.

DCP-7055 er designet med den prisbevisste kjøper i tankene. Et utvalg av
programvarefunksjoner inkludert N-i-1 utskrift der flersidige dokumenter kan reduseres
til kun en side, og tonersparermodus kan redusere kostnadene betydelig. Alle rekvisita,
inkludert trommel kan skiftes separat. Du sparer penger da du kun betaler for det du
bruker.
Når DCP-7055 er i hvilemodus, bruker den bare 0,9 watt. Den er den mest energieffektive
multifunksjon laser fra Brother noen sinne og har bidratt til å oppnå ENERGY STAR
sertifisering takken være fremragende energieffektivitet. I tillegg betyr Brother sin
returordning at du kan returnere den tomme tonerkassetten til Brother for gratis
resirkulering.

DCP-7055 Spesifikasjoner
Sort/hvit laserskriver

Skriverdriver programvare

Teknologi		 Elektrofotografisk sort/hvit laserskriver
		 Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4		 Inntil 20 sider pr. minutt
Oppløsning		 HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Prosessor		 200MHz (ARM9)
Oppvarmingstid		 Mindre enn 7 sekunder (fra hvilemodus)
Første utskrift		 Mindre enn 10 sekunder (fra klarmodus)
Emulering		 GDI (innebygget)
Minne		16MB
Lokal tilkobling		 Hi-Speed USB 2.0
Display		 16 tegn x 2 linjer LCD

Windows®

Sort/hvit kopiering
Hastighet A4		
Oppløsning		
Første kopi		
Flersidig kopiering		
Forminske / Forstørre		
N i 1 kopiering		

Inntil 20 kopier pr. minutt
Inntil 600 x 600dpi
Mindre enn 12 sekunder (fra klarmodus)
Lager inntil 99 kopier av hver side
Forminske og forstørre dokumenter fra 25% til 400% i trinn på 1%
Reduserer 2 eller 4 sider til et enkelt A4 ark

Fargeskanner
Oppløsning		
Oppløsning (utvidet)		
Gråskala		
Fargedybde		
Skannerfunksjon		

Inntil 600 x 2.400dpi
Inntil 19.200 x 19.200dpi
256 gråtoner tilgjengelig for kopiering og skanning
48 bit intern, 24 bit ekstern
Skann dokumenter til e-post, bilde, eller fil**

Skriverdriverfunksjoner
N-opp utskrift† †
Plakatutskrift†
Vannmerkeutskrift†
Hefteutskrift†
Topp og bunntekst†

Spar papir ved å redusere 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 sider til 1 A4 side
Forstørr 1 A4 side til en plakat ved bruk av 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Legg til forhåndsdefinert tekst eller meldinger på dine dokumenter som
vannmerke
Skriv ut profesjonelle dokumenter i A5 hefteformat ved hjelp av manuell
dupleks. Enkelt å lese.
Skriv ut tid og dato og/eller bruker-ID på dokumentene

Rekvisita
Innbokstoner
Standardtoner (TN-2010)
Trommelenhet (DR-2200)

700 sider*
1.000 sider*
Ca. 12.000 sider (1 sider / jobb)

Mål ogvekt
Med emballasje
Uten emballasje

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

Annet

Papirspesifikasjoner
Papirtype		
		
		
Papirkapasitet og vekt		
		
Papirstørrelse		
		
		
Papirmottak		

Macintosh
Linux***

Windows® 7 (32 & 64 bit editions),
Windows Vista® (32 & 64 bit editions), 				
Windows® XP Home Edition,
Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), 			
Windows® 2000 Professional
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
CUPS & LPD/LPRng printing system (x86, x64 environment)

Standard papirmagasin - vanlig papir, tynt papir og resirkulert papir
Manuell arkmater - vanlig papir, tynt papir, tykt papir,
resirkulert papir, etiketter og konvolutter
250 ark standard papirmagasin - 60 - 105 g/m2 (16 - 28lb)
1 ark manuell arkmater - 60 - 163 g/m2 (16 - 43lb)
Standard papirmagasin - A4, B5(ISO/JIS), A5, A5 (lang side), 		
B6(ISO), A6
Manuell arkmater - bredde 76,2 til 216 mm, lengde 116 til 406,4 mm
100 ark (tekst ned), 1 ark (tekst opp) rett papirbane

Strømforbruk

TEC (typisk elektrisk forbruk)
Støynivå

Økologi
Anbefalt månedlig
utskriftsvolum

445W ved kopiering
55W klar
0,9W lang pause
0,968kWh / uke
Lydnivå - mindre enn 53dBA ved kopiering,
mindre enn 30dBA ved klar
Lydstyrke - mindre enn 6,60B ved utskrift, mindre enn 4,30B ved klar
Strømsparer - bruker mindre energi når ikke i bruk
Tonersparer - reduser tonerbruk
250 til 1.600 sider

* Oppgitt tonerkapasitet er i samsvar med ISO/IEC 19752 ** Krever Brother programvare *** Valgfri gratis nedlasting tilgjengelig fra http://solutions.brother.com † Kun Windows® † † Kun Windows® & Apple Macintosh

Forhandler:

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Telefon:+ 47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries LTD.
Eieindomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn.

