DCP-J525W

En kombination av
hög utskriftskvalitet
och innovativ teknik
ger ökad produktivitet
och hjälper dig att få
mer gjort.

Anslut DCP-J525W till kontorets
trådlösa nätverk så att alla kan
dela på utskrifts-, kopieringsoch skanningsfunktionerna.

SKRIVARE

KOPIATOR

SKANNER

Se till att dina arbeten
sticker ut genom att skriva ut dem
i professionell kvalitet.

DCP-J525W
DCP-J525W är en kompakt och elegant maskin med funktioner för utskrift, skanning och kopiering:

Ansluta
Anslut maskinen till ditt
befintliga trådlösa nätverk
och dela den med andra.

Peka

Skriva ut

Navigera i de lättanvända
menyerna med färgpekskärmen
på 4,9 cm med touchpanel.

Skriv ut snabbt med upp till
33 svartvita och 26 färgsidor
per minut (10 sidor per
minut i svartvitt och 8 sidor
per minut i färg enligt ISO,
jämförbart med laser).

iPrint&Scan

Spara

Skriv ut från eller skanna
direkt till din Apple®,
Android™ eller Windows®
Phone 7 med Brothers
applikation iPrint&Scan.

Miljövänlig
Uppfyller kraven för
miljöstandarderna
Energy Star och den
tyska Blå ängeln.

Sänk dina utskriftskostnader
genom att använda
högkapacitetspatroner
som ger upp till 600 svartvita
och 600 färgsidor.

DCP-J525W

Specifikationer för DCP-J525W
DCP-J525W kan skriva ut, skanna och kopiera och har dessutom trådlös nätverksanslutning och en lättanvänd
färgpekskärm med touchpanel.
Imponerande höga utskriftshastigheter med upp till 33 svartvita och 26 färgsidor per minut (10 sidor per minut i svartvitt och 8 sidor per
minut i färg enligt ISO, jämförbart med laser). Skriv ut dokument i professionell kvalitet på kontoret med en droppstorlek på 1,5 pl och en
upplösning på upp till 6 000 dpi.
Dela resurserna och undvik besvär med kablar genom att ansluta DCP-J525W till ditt befintliga trådlösa nätverk på ett snabbt och enkelt
sätt med användarvänlig och säker programvara.
Navigera i de lättanvända menyerna på DCP-J525W och hantera de många funktionerna med den 4,9 cm stora färgskärmen med
touchpanel.
Sänk dina utskriftskostnader genom att använda högkapacitetspatroner. Alla multifunktionsprodukter med bläckstråleteknik från Brother
har fyra separata färgpatroner, vilket innebär att du bara byter den färgpatron som tagit slut. Det sparar pengar och ger mindre avfall.
DCP-J525W uppfyller de stränga kraven för miljöstandarderna ENERGY STAR och den tyska Blå ängeln tack vare låg energiförbrukning,
låga ljudnivåer och en återvinningsvänlig konstruktion.
Allmänt

Programvara

Upp till 33 sid/min i sv/v och 26 sid/min i färg med snabbläge
10 ipm i sv/v och 8 ipm i färg, jämförbart med laser
Upp till 6 000 x 1 200 dpi (vertikalt x horisontellt)
För A4, LTR, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort
Med Brothers bildförbättringsfunktion kan du anpassa färgutskriften
1,5 pl (vid utskrift med Brother BP71-papper, se förbrukningsavsnittet)

Färgkopiator

Färgskanner
Upplösning
Skanningshastighet
Gråskala
Färgdjup
Skanningsknapp

Optisk: Från flatbädd upp till 1 200 x 2 400 dpi.
Interpolerad: Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Från 3,37 sekunder i sv/v och från 4,83 sekunder i färg (A4, 100 x 100 dpi)
256 nyanser
36 bitars intern färgskanner
Ger användaren möjlighet att skanna till e-post***, bildbehandling eller fil
Stödjer: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Pappershantering
Pappersinmatning
Pappersmagasin för 100 ark
Pappersutmatning
50 ark
Pappersstorlek	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, indexkort, vykort, kuvert
och ytterligare storlekar
Papperstyp
Standardpapper, bläckstråle, glättat, OH-film

Standardpatroner
Högkapacitetspatroner
Brother-papper

Svart/cyan/magenta/gul: LC1220 BK/C/M/Y – ca 300** A4-sidor
Svart/cyan/magenta/gul: LC1240 BK/C/M/Y – ca 600** A4-sidor
pplies
BP71GLA: Glättat fotopapper A4, 20 ark
su
BP71GLP: Glättat fotopapper 10 x 15 cm, 20/50 ark
use
BP60MA: Matt bläckstrålepapper A4, 25 ark
BP60PA: Bläckstrålepapper A4, 250 ark

Mått och vikt
Med förpackning

465 (b) x 230 (d) x 460 (h) mm – 10,7 kg

Utan förpackning

405 (b) x 378 (d) x 160 (h) mm – 8,7 kg

pplies

Upp till 22 sid/min i sv/v och 20 sid/min i färg
Upp till 1 200 x 1 200 dpi (färg och sv/v)
Upp till 99 kopior från respektive original
25 - 400 % i steg om 1 %
Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda sida
Förstora en bild för utskrift på 3 x 3 A4-sidor (endast för A4)

Förbrukningsartiklar

su

Hastighet
Upplösning
Flersidig kopiering
Förminskning/förstoring
N till 1
Affischutskrifter

En enkel och lättanvänd fotoredigerare med vars hjälp du kan finjustera dina
fotografier och skriva ut proffsiga bilder med eller utan kanter.
BookCopy Enhancer
Kan laddas ner från webben
Whiteboard Enhancer
Kan laddas ner från webben
Homepage Print 2
Kan laddas ner från webben
Operativsystem som stöds	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32- och
64-bitarsversioner) / XP Home Edition / *Windows Server® 2003 / 2003 R2
(32- och 64-bitarsversioner) / *Windows Server® 2008 / 2008 R2 /Mac OS
X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x.

pplies

Sidor per minut
Hastighet (ISO/IEC 24734)
Upplösning
Kantfria utskrifter
Förbättrad färgåtergivning
Minsta droppstorlek

Brother MFL-Pro Suite
Brother Control Center 4
Brother Control Center 2

su

Färgskrivare

Medföljande drivrutiner
Windows®
Macintosh®
Reallusion® FaceFilter
Studio

pplies

Bläckstråle
40 MB
0 sekunder
High Speed USB 2.0
Trådlöst LAN IEEE802.11b/g/n (infrastrukturläge/Adhoc-läge)
TCP/IP (IPv4)
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
4,9 cm stor färgpekskärm med touchpanel

su

Teknik
Minneskapacitet
Uppvärmningstid
Gränssnitt
Nätverk
Protokoll
Trådlös inställning
Trådlös säkerhet
Display

Övrigt
Strömförbrukning
Viloläge
Standby
Drift (topp)
Av
Ljudnivå

mindre än 1,2 watt
mindre än 5 watt
mindre än 18 watt
mindre än 0,15 watt
50 dBA (maximum)

* Windows Server® stödjer endast skrivarfunktioner för nätverk.
** Den uppskattade patronmängden anges i enlighet med ISO/IEC 24711.
*** Med medföljande klientprogramvara

Kontakt:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av
Brother Industries Ltd. Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

