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SZÍNEK FORRADALMA
3 AZ 1-BEN

www.brother.eu
A DCP-9015CDW gyors, wireless, kétoldalas 
nyomtatást kínáló 3 az 1-ben készülék,  
tökéletes kelléke minden forgalmas irodának. 



Színes befektetés 
 amely valódi támasza minden  
cégnek a mai kiszámíthatatlan  
gazdasági környezetben. Az ötletek 
érdekesebbnek, a prezentációk  
hatásosabbnak tűnhetnek, hiszen  
a kommunikáció bármely nyomtatott 
formája színesben érvényesül igazán. 
A nagy felbontású nyomatok és  
a vezeték nélküli hálózat által lesz  
a DCP-9015CDW egy igazán  
okos befektetés!



Megbízható
A DCP-9015CDW kiemelkedő 
minőségű nyomtatást és 
egyenletes teljesítményt biztosít.

Produktív
Akár 18lpp teljes színes 
nyomtatási sebesség, 9.3cm-es 
érintőképernyővel kiegészítve 
segíti a felhasználók gyors és 
eredményes munkáját.

A széleskörű innovatív tulajdonságok teszik a DCP-9015CDW készüléket a forgalmas 
irodák nagy teljesítményű, megbízható partnerévé.

Integrált
A széleskörű szkennelési 
tulajdonságok, úgy mint 
push szkennelés, hálózatra 
szkennelés (csak Windows®) és 
FTP-re szkennelés, mind a gyors 
információáramlást támogatják.  

Wireless 
Spóroljon az erőforrásokkal, 
ossza meg a DCP-9015CDW 
készüléket wireless hálózaton 
keresztül!

Gazdaságos
Csökkentse a nyomtatási 
költségeit 2 oldalas nyomatok 
készítésével és az opcionális 
2,200 oldalas, nagy kapacitású 
színes tonerek használatával. 

DCP-9015CDW

DCP-9015CDW

Mobil
Az iPrint&Scan, AirPrint 
vagy Google Cloud PrintTM 
alkalmazások segítségével 
direktben nyomtathat és 
szkennelhet iPhone, iPad, 
Android készülékéről vagy 
Windows okostelefonjáról.

Web kapcsolat    
Nyomtasson és szkenneljen 
Box, DropBox, Evernote®, 
Facebook, Flickr®, Google 
DriveTM, PicasaTM & OneDrive® 
alkalmazásokból/ba. www.brother.eu



A Brother új, színes LED-es termékcsaládja új technológiák sorát alkalmazza. A DCP-9015CDW széleskörű tulajdonságaival áll 
az Ön és irodája szolgálatában, formás, kompakt külsőbe öntve. A DCP-9015CDW-t kifejezetten mobil applikációk felismerésére 
és használatára tervezték, a Brother iPrint&Scan applikáció vagy vezetéknélküli kapcsolattal az AirPrint, Mopria vagy Google 
Cloud Print segítségével közvetlenül mobil eszközéről nyomtathat. Dokumentumaira nem is kell sokat várnia, a készülék 18lpp 
mono&színes nyomtatási sebességgel dolgozik. 

Csökkentse nyomtatási költségeit: a DCP-9015CDW nagy kapacitású színes tonerkazettái akár 2,200 oldal nyomtatására 
elegendőek, az egy lapra jutó költség csökken, ám a kiemelkedő minőségű nyomatok professzionális munkát eredményeznek. 
Minden színes LED technológiás Brother nyomtató külön tonerrel és dobegységgel működik, ezáltal is segítik a gazdaságos 
üzemeltetést. A DCP-9015CDW megfelel a szigorú ENERGY STAR környezetvédelmi standardnak, biztosítja az alacsony 
energiafogyasztást, a csökkentett zajszintű működést és az újrahasznosíthatóságot.

Contact:

Brother International Hungary Kft.
1117 Budapest Budafoki út 209.
Telefon: +36 1 382-7450 Fax: +36 1 382-7455
www.brother.hu
A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries LTD.

bejegyzett márkaneve. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.

DCP-9015CDW Technikai specifikáció

1 Az ISO/IEC 19798 szabvány szerint van megadva
2 vertikális x horizontális
3 Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Center oldalról: http://solutions.brother.com
4 Csak Windows
5  A havonta kinyomtatott oldalak száma felhasználható a tervezett élettartam meghatározására és összehasonlításra a különböző Brother termékek között.  

A maximális nyomtató élettartam kihasználásához olyan készüléket válasszon, amelynek kapacitása meghaladja az Ön által igényelt kapacitást.

Általános

Automatikus kétoldalas színes nyomtató

Színes másoló

Technológia Elektrofotografikus LED nyomtató
Processzor 333MHz
Memória 192MB
Helyi interfész Hi-Speed USB 2.0
Wireless hálózati interfész IEEE 802.11 b/g/n
Kijelző 9.3cm colour touchscreen
Mobil kapcsolat Brother iPrint&Scan app, AirPrint, Mopria, Google Cloud PrintTM & Wi-Fi Direct™
Web kapcsolat       Print from and scan to Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google   
 DriveTM, PicasaTM & OneDrive®

Wireless telepítés Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) &  
 AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

Nyomtatási sebesség (A4) Akár 18lpp színes&mono
Kétoldalas nyomtatási sebesség Akár 7kpp színes&mono
Felbontás 2,400dpi (2,400 x 600dpi2), 600 x 600dpi
Nyelvek PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM  nyelvi emuláció)
FPOT (Felső nyomat  
elkészítési ideje) Kevesebb, mint 16 mp színes & mono készenléti módban
Felmelegedési idő Kevesebb, mint 24 mp alvó módból

Sebesség (A4) Akár 18mpp (másolat per perc) színes&mono
Felbontás 600 x 600dpi
Többldalas másolás 99 másolat
Nagyítás/kicsinyítés arány 25-400% között, 1%-os léptékkel

Kezdő toner 1,000 oldalas1

Standard toner  TN-241BK - 2,500 oldalas1

 TN-241C/M/Y - 1,400 oldalas1

Nagy kapacitású színes tonerek TN-245C/M/Y - 2,200 oldalas1

Dobegység DR-241CL - 15,000 A4 lap
Szíjegység BU-220CL - akár 50,000 lap
Hulladékfesték kazetta WT-220CL - akár 50,000 lap

N-up nyomtatás 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es lap kicsinyítése egyetlen A4-es oldallá
 (Mac támogatás is)
Poszter nyomtatás  A4-es oldal felnagyítása poszter méretűre,  4, 9, 16 vagy 25 A4-es lap 

felhasználásával
Vízjel nyomtatás Előre meghatározott szöveg hozzáadása vízjelként
Kártya (ID) nyomtatás Nyomtatott dokumentumok egyediesítése  
Füzet nyomtatás A5 füzet formátum nyomtatása
Üres lap felismerése Üres oldalak figyelmen kívül hagyása
Fekete nyomtatás A dokumentum szöveges részei fekete színben kerülnek kinyomtatásra

Dobozzal  602(szé) x 534(mé) x 565(ma) mm 26.4kg
Doboz nélkül 410(szé) x 483(mé) x 367(ma) mm 21.9kg

Színes szkenner

Papírkezelés

Felbontás Akár 1,200 x 2,400dpi,19,200 x 19,200dpi (növelt)
Szürkeárnyalat 265 szürkeárnyalat
Színmélység 48bit belső / 24bit külső színes szkenner
Pull szkennelési funkció Szkennelés e-mailbe, OCR-re, képbe, fájlba, kereshető PDF-be
Push szkennelési funkció Szkennelés hálózati mappába4, FTP-re
Driverek TWAIN, WIA, ICA & SANE3

Papír bemenet 250 lapos standard papírtálca
 1 lapos manuális töltés
Papír kimenet 100 lapos (nyomattal lefelé) 1 lapos (nyomattal felfelé)
Médiatípusok Standard papírtálca: sima és újrahasznosított papír (60 - 105 g/m2)
 Manuális töltés: sima, újrahasznosított, fényes és félfényes papír (60 - 163 g/m2)
Média méretei Standard papírtálca - A4, Letter, B5, A5, A5 (hosszú oldallal) A6, Executive, Legal,  
 Folio (A4-es csak kétoldalas nyomtatás esetén támogatott)
  Manuális töltés: szélesség: 76.2mm-től 215.9mm-ig x hosszúság:  

116mm-től 355.6mm-ig
Boríték & címke nyomtatás  Igen, manuális töltéssel (pontossága függ a betöltött papír minőségétől  

és a médiatípustól)

Windows® Windows 8® (32 & 64 bit kiadás), Windows 7® (32 & 64 bit kiadás),
 Windows Vista® (32 & 64 bit kiadás),
 Windows® XP Professional (32 & 64 bit kiadás), Windows® XP Home Edition,
 Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2,
 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit kiadás),
 Windows® Server 2003 (32 & 64 bit kiadás),
 Windows® Server csak nyomtatást támogat
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 környezet)

Támogatott operációs rendszerek

Kellékanyagok

Windows nyomtató driver funkciók

Súly & méretek

Környezet

Működési ciklus

TEC érték  
(tipikus energiafogyasztás) 1.2kWh / hét
Áramfogyasztás 380W aktív, 70W készenléti, 7W alvó, 1.4W mélyalvó, 0.05W kikapcsolt üzemmódban
Hangnyomás szint 53dBA aktív, 33dBA készenléti módban
Hangteljesítmény szint 6.42B aktív, 4.38B készenléti módban
Energiamegtakarítás Használaton kívül kevesebb energiát fogyaszt
Gazdaságos tonerhasználat Csökkentett toner használat 

Ajánlott havi  
nyomtatási mennyiség 300- 1,500 oldal
Maximum havi  
nyomtatási mennyiség5 30,000 oldalig
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Smartphone App
iPrint&Scan
www.brother.eu/apps


