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ALT-I-ETT FARGESKRIVER 
YTELSE

www.brother.no
DCP-9015CDW er den raske alt-i-ett-løsningen 
som tilbyr trådløs tilkobling og tosidig utskrift for 
det travle kontoret.



Å investere i farger 
 kan gi bedriften store fordeler 
 i dagens økonomisituasjon. 
 Ideer ser skarpere ut og blir mer slag-
kraftige,  og hver eneste kommunika-
sjon  får bedriften til å skille seg ut. 
 Med høyoppløslige utskrifter  og tråd-
løst nettverk,  vil DCP-9015CDW være 
en av  de smarteste investeringene  du 
og bedriften kan gjøre.



Pålitelig
DCP-9015CDW leverer ensartet 
utskriftskvalitet og ytelse. 

Produktiv
Utskriftshastighet for 
fargeutskrifter på opp til 18 spm 
samt en 9,3 cm berøringsskjerm, 
gjør det mulig å oppnå resultater 
raskt og enkelt.

DCP-9015CDW er fullstappet med innovative funksjoner, designet for å gi høy kvalitet og 
god ytelse for det travle kontoret.

Integrering
En rekke skannefunksjoner, 
inkludert Push-skanning, skann 
til nettverk (kun Windows®) 
og skann til FTP, gjør at 
informasjonen kan deles raskt.

Trådløs 
Spar ressurser og del DCP-
9015CDW med andre brukere 
via det trådløse nettverket.

Spar
Reduser utskriftskostnadene 
med tosidig utskrift og 
muligheten for høykapasitets 
fargetonere for 2200 sider for en 
lavere sidekostnad.   

DCP-9015CDW

DCP-9015CDW

Mobil 
Bruk iPrint&Scan-appen, AirPrint 
eller Google Cloud Print™ for 
å skrive ut og skanne direkte 
fra iPhone, iPad, Android eller 
Windows-telefoner.

Web Connect     
Skriv ut fra og skann til Box, 
DropBox, Evernote®, Facebook, 
Flickr®, Google DriveTM, 
PicasaTM og OneDrive®. www.brother.no



Brothers nye serie LED-fargeskrivere er spekket med ny teknologi.  DCP-9015CDW tilbyr et bredt spekter av funksjoner som 
er utformet med deg og din bedrift i tankene, kombinert i en elegant og kompakt maskin som enkelt får plass på kontoret. 
DCP-9015CDW lar deg bruke en rekke nye mobile funksjoner. Skriv ut direkte fra mobilen med Brother iPrint&Scan-appen, 
eller trådløst med AirPrint, Mopria eller Google Cloud PrintTM. Utskriftshastighet på opp til 18 spm i sort/hvit og farger betyr at 
du slipper å måtte vente på dokumentene.

Reduser dine totale utskriftskostnader: DCP-9015CDW tilbyr 2200-siders høykapasitets fargetonerkassetter for en lavere 
kostnad per side, samtidig som du opprettholder en høy utskriftskvalitet for profesjonelle dokumenter. Alle Brother farge 
LED-skrivere har separate tonere og trommel, noe som er bra for miljøet og som senker driftskostnadene. DCP-9015CDW er 
miljømeket med Nordiske Svanen og den oppfyller kravene for Energy Star®, noe som sikrer lavt energiforbruk, lavt støynivå 
og et resirkuleringsvennlig design.

Kontakt:

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Tlf:+47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries LTD. 
Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavspersonene.

DCP-9015CDW Tekniske spesifikasjoner

1 Angitt kapasitet er i henhold til ISO / IEC19798
2 Vertikal x horisontal 
3 Valgfri nedlasting fra Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com  
4 Kun Windows®  
5 Maks. antall utskrevne sider per måned kan brukes til å sammenligne robusthet hos like Brothers-produkter. 
   For maksimal levetid for skriveren, er det best å velge en skriver med en driftssyklus som langt overgår dine utskriftsbehov.

Generelt

Automatisk tosidig fargeutskrift

Fargekopiering

Teknologi Elektrofotografisk LED-skriver
Prosessor 333 MHz
Minne 192 MB
Lokalt grensesnitt Høyhastighets USB 2.0
Trådløst nettverkskort IEEE 802.11b/g/n
Skjerm 9,3 cm fargeberøringsskjerm
Mobil tilkobling Brother iPrint&Scan-app, AirPrint, Mopria, Google Cloud PrintTM og Wi-Fi Direct™
Web forbindelse       Skriv ut og skann til Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google   
 DriveTM, PicasaTM og OneDrive®

Enkelt oppsett av 
trådløs tilkobling Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) og AirStation 
 OneTouch Secure System™ (AOSS)

Utskriftshastighet (A4) Opp til 18 spm (sider per minutt), farge og mono. 
Utskriftshastighet, tosidig (A4) Opp til 7 ipm (bilder per minutt), farge og mono
Oppløsning 2400 dpi (2400 x 600 dpi2), 600 x 600 dpi 
Utskriftsspråk PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM språkemulering)
FPOT (tid til første utskrift) Mindre enn 16 sekunder for farger og mono fra klarmodus.
Oppvarmingstid Mindre enn 24 sekunder fra hvilemodus.

Hastighet (A4) Opp til 18 kpm (kopier per minutt), farge og mono 
Oppløsning 600 x 600 dpi
Flerkopiering Opp til 99 kopier av hver side (stabler eller sorterer)
Forstørre/forminske Forminsker og forstørrer dokumentet fra 25 % til 400 % i 1 % trinn

Starttoner 1000 sider1

Standardtoner TN-241BK - 2500 sider1

 TN-241C/M/Y - 1400 sider1

Høykapasitets fargetoner TN-245C/M/Y - 2200 sider1

Trommel DR-241CL - 15 000 A4-sider
Belte BU-220CL - Opp til 50 000 sider
Avfallsboks WT-220CL - Opp til 50 000 sider  

N-opp utskrift Forminsk 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider ned til kun én  
 (også på Mac).
Plakatutskrift Forstørr en A4-side til plakatstørrelse med 4, 9, 16 eller 25 A4-sider.
Vannmerke Legg til forhåndsdefinert tekst som vannmerke.
ID-utskrift Legg identifikasjon til dine utskrevne dokumenter. 
Hefteutskrift Skriv ut dokumenter som A5-hefter. 
Ignorer blanke sider Hopper over alle tomme sider i dokumentet.
Tekst i sort Omvandler all tekst i dokumentet til sort ved utskrift. 

Med kartong 602 (B) x 534 (D) x 565 (H) mm, 26,4 kg
Uten kartong 410 (B) x 483 (D) x 367 (H) mm, 21,9 kg

Fargeskanner

Papirhåndtering

Oppløsning Opp til 1200 x 2400 dpi,19 200 x 19 200 dpi (utvidet)
Gråskala 256 gråtoner 
Fargedybde 48 bits intern/ 24 bits ekstern fargeskanner
Pull Scan-funksjoner Skann til e-post, OCR, bilde, fil og søkbar PDF (krever medfølgende programvare)
Push Scan-funksjoner Skann til nettverksmappe4 og FTP
Drivere TWAIN, WIA, ICA og SANE3

Papirinnmating 250 arks standardskuff
 1-arks manuell matespalte
Utmating 100 ark med forsiden vendt ned/1 ark forsiden opp (rett papirbane)
Medietype Standardskuff - Vanlig og resirkulert papir (mellom 60 - 105 g/m2)
 Manuell arkmater - Vanlig, resirkulert, glanset og fint papir (mellom 60 - 163 g/m2)
Mediastørrelse Standardskuff - A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (langside), A6, Executive, Legal, Folio 
 (A4 støttes bare i automatisk tosidig utskriftsmodus)
 Manuell arkmater - Bredde: 76,2 mm til 215,9 mm x lengde: 116 mm til 355,6 mm
Konvolutt- og etikettutskrift Ja, fra manuell arkmater (nøyaktighet og pålitelighet avhenger av kvalitet og mediatype)

Windows® Windows 8® (32- og 64-bits versjoner), Windows 7® (32- og 64-bits versjoner),  
 Windows Vista® (32- og 64-bits versjoner),
 Windows® XP Professional (32- og 64-bits versjoner), Windows® XP Home Edition,  
 Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2,
 Windows® Server 2008 (32- og 64-bits versjoner),  
 Windows® Server 2003 (32- og 64-bits versjoner),  
 Windows® Server støtter kun utskrift
Macintosh Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x,10.9.x, 10.10.x
Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 miljøer) 

Støttede operativsystemer

Rekvisita

Windows driverfunksjoner

Vekt og dimensjoner

Miljø

Arbeidssyklus

TEC-verdi 1,2 kWt / uke
Strømforbruk 380 W aktiv, 70 W klar,  7W hvile, 1,4 W dvale, 0,05 W av
Lydtrykk  53 dBA aktiv, 33 dBA klar
Lydeffektnivå 6,42 B aktiv, 4,38 B klar
Strømsparing Bruker mindre energi når den ikke er i bruk
Tonersparing Minsket tonerforbruk

Anbefalt månedlig  300 til 1500 sider 
utskriftsvolum 
Maksimalt månedlig volum5 Opp til 30 000 sider
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Smartphone-app
iPrint&Scan
www.brother.eu/apps


