
Advanced Specification Sheet

DCP-1510E / DCP-1512E
Kompaktné mono laserové multifunkčné zariadenia

Zásobník papiera
na 100 listov

Rýchlosť tlače
20 strán za minútu

Rozlíšenie tlače
HQ1200

Rozhranie
Hi-Speed USB 2.0

Hlavné vlastnosti:

Rýchla tlač Spotrebný materiál
• 20 strán za minútu • tonerové kazety na 10001 strán

Kvalitná tlač
• HQ1200 výstup
(2400 x 600 dpi rozlíšenie)

Kompaktné rozmery
• malý pôdorys zariadenia

Konektivita
• Hi-Speed USB 2.0 rozhranie

Vstupná kapacita papiera
• 150 listov

All trademarks and registered trademarks referenced herein are the property of their respective companies. Windows, Windows Vista, and the Windows logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft 
Corporation in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 

Produktový list
DCP-1510E, DCP-1512E

• DCP-1510E • DCP-1512E



Všeobecné

Technológia Elektrofotografická laserová

Klasifikácia Laserový produkt triedy 1 (IEC 60825-1:2007)

Procesor 200MHz

Rozhranie Hi-Speed USB 2.0

Pamäť 16 MB

Displej 2 riadkyx 16 znakov

Operačný systém

Windows®

Windows 8® (32 & 64 bit editions)
Windows 7® (32 & 64 bit editions)
Windows Vista® (32 & 64 bit editions)
Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) 
Windows® XP Home Edition

Macintosh5 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Linux5 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Tlačiareň

Rýchlosť tlače(A4) 20 Strán za minútu

Rozlíšenie HQ 1200 (2400 x 600 dpi), 600 x 600dpi 

Doba prvého výtlačku Do 16 sekúnd z režimu pohotovosti

Doba zahrievania Do 18 sekúnd z režimu spánku

Tlačový jazyk GDI

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-up) tlač3 Zmenšenie a umiestnenie 2, 4, 9, 16 alebo 25 A4 
strán na jednu stranu A4  (Mac: 2, 4, 6, 9, 16)                    

Tlač plagátov4 Zväčšenie 1 A4 strany na veľkosť plagátu 
použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán

Vodotlač4
Tlač vodoznaku na dokumenty – s 
preddefinovaným (šablóny) alebo s vlastným 
textom, definovaným užívateľom

ID tlač4 Pridanie identifikácie na tlačené dokumenty (čas 
a dátum, krátky odkaz, používateľské PC meno)

Manuálny duplex4 Manuálna tlač na obe strany papiera

Tlač brožúr4 Tlač dokumentov vo formáte A5 brožúry použitím 
manuálneho duplexu

Vynechanie prázdnej 
strany4

Ignorovanie akejkoľvek prázdnej strany  
tlačeného dokumentu

Profily tlače3 Uloženie obľúbených nastavení ovládača  ako 
profilov a ich jednoduché vyvolanie

Tlač textu v čiernej4 Konvertovanie všetkého textu dokumentu do 
čiernej pri  tlačení

1deklarovaná približná výťažnosť v súlade s ISO/IEC 19752
2kalkulované s papierom 80g/m²
3Windows® & Mac® iba
4Windows® iba
5zdarma voliteľné stiahnutie z Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
6vyžaduje Brother softvér
7maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť hodnotou na porovnanie životnosti produktov Brother. Pre minimálnu životnosť zariadenia je ideálne vybrať hodnotu pracovných cyklov

Zmeny a chyby vyhradené.

Ovládač skenera

Windows®
TWAIN & WIA (Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista & Windows XP)

Macintosh5 TWAIN & ICA

Linux5 SANE

Farebný skener

Rozlíšenie zo skla skenera 600 x 1200 dpi

Interpolované rozlíšenie6 19 200 x 19200 dpi

Hĺbka farieb 24 bit interne / externne

Stupňe sivej 256 odtieňov

Tlačidlo skenovania6 Umožňuje skenovať do e-mailu, obrázku, súboru

Pull skenovanie6 Skenovanie do e-mailu, obrázku, súboru

Produktový list 
DCP-1510E, DCP-1512E

Manipulácia s papierom

Vstup papiera2 Štandardný zásobník - 150 listov

Výstup papiera2 Lícom nadol - 50 listov

Špecifikácia médií

Typ a gramáž médí
Štandardný zásobník- obyčajný, recyklovaný
(65 - 105g/m2) papier

Formát médií Štandardný zásobník - A4, Letter, Legal, Folio

http://solutions.brother.com/


Ekológia

Spotreba energie
Režim tlače- 380 W, pohotovostný režim – 40 W, 
režim spánku – 0,8W, vypnuté- 0,28 W 

TEC hodnota 0,271 kWh / týždeň

Hladina akustického tlaku Režim tlače – 51 dbA

Hladina akustického 
výkonu

Režim tlače – 6,5 BA,

Úspora energie Znižuje spotrebu energie

Úspora tonera Znižuje spotrebu tonera

Working with you for a better environment
At Brother, our green initiative is simple. We strive to take responsibility, act respectfully and try to make a 
positive difference to help build a society where sustainable development can be achieved. We call this
approach Brother Earth. www.brotherearth.com

Preliminary Datasheets prepared by BIE Product Planning. Specifications are subject to change without notice.

Spotrebný materiál

Priložený toner
1 000 strán1 (DCP-1510E)
700 strán1 (DCP-1512E)

Štandardný toner TN-1030 – 1000 strán1

Ostatné DR-1030 – 10 000 strán

Obsah balenia Tonerová kazeta, valec, napájací kábel, 
softvér ovládača pre Windows®, stručný návod 
na obsluhu,

Frekvencia výmeny spotrebného materiálu sa môže líšiť v závisloti od pokrytia tlačených 
dokumentov, veľkosti, strán na úlohu, typu média.

Rozmery a hmotnosť

S obalom 505 x 458 x 436 mm / 8,9 kg

Bez obalu 385 x 340 x 255 mm / 7 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný 250 – 1800 strán 

Maximálny mesačný7 do 9000 strán

Produktový list 
DCP-1510E, DCP-1512E

Kopírka

Rýchlosť – (A4) 20 kópií za minútu

Doba prvej kópie Do 12 sekúnd z režimu pohotovosti

Rozlíšenie 600 x 600 dpi

Viacnásobné kopírovanie
stohovanie / triedenie

99 kópií na stranu s funkciou stohovania 
alebo triedenia

Mierka zväčšenia / 
zmenšenia

Zmenšenie alebo zväčščenie dokumentu od 
25% do 400% s 1% prírastkom

N ina 1 kopírovanie
Zmenšenie a umiestnenie 2 alebo 4 strán na 
jeden list A4

2 na1 ID kopírovanie Kopírovanie oboch strán ID karty na jeden list A4

Stupne sivej 256 odtieňov sivej


