DCP-1510

SNEL EN EENVOUDIG
ZWART-WIT PRINTEN

PRINT

STIJLVOL, COMPACT & BETROUWBAAR
Deze DCP-1510 biedt een voortreffelijke
All-in-One oplossing voor het drukke
thuiskantoor en levert een verbluffende
reeks mogelijkheden voor zijn geld.

SCAN

COPY

- Afdruksnelheid tot 20 ppm
- Resolutie tot 2.400 x 600 dpi
- Hi-speed USB 2.0 interface
- Papierlade voor 150 vel
- Eenvoudig te vervangen toner
- Scan naar e-mail, beeld, bestand

De DCP-1510 is een snelle en duurzame lasermultifunctional, waarmee u moeiteloos en zonder problemen documenten in
zwart-wit kunt afdrukken. Vanwege het stijlvolle en zeer compacte design is deze printer ideaal voor plekken waar de ruimte
beperkt is, zoals een bureau, een stelling of een plank.

STIJLVOL & COMPACT
De stijlvolle Brother DCP-1510 is zeer compact
uitgevoerd en kan daardoor eenvoudig op een
plank of een bureau geplaatst worden. Wat
betreft de afdruksnelheid en afdrukkwaliteit, doet
deze kleine laserprinter niet onder voor modellen
uit een duurdere prijsklasse.

EENVOUDIG
De installatie van de DCP-1510 van Brother
is eenvoudig: plug de stroom- en USB-kabel
in, klik door de installatie-instructies en
enkele minuten later kunt u printen.
Kwaliteit en snelheid zijn verzekerd.

PROBLEEMLOOS
Dankzij de innovatieve anti-jam technologie
worden papierstoringen tot een minimum
beperkt en print u tot wel 20 pagina’s per
minuut. De eerste pagina wordt al afgedrukt
in minder dan 10 seconden.

DCP-1510 TECHNISCHE SPECIFICATIES
Zwart-wit laserprinter

Papierverwerking

Technologie
Laserklasse
Afdruksnelheid A4
Resolutie
Eerste afdruk
Processor
Geheugen
Locale Interface
Emulatie
Scherm

Papierinvoer2
Papieruitvoer2
Mediasoort & gewicht
Mediaformaat

Electrofotografische zwart-witlaserprinter A.I.O.
Klasse 1 laser product (IEC 60825-1:2007)
Tot 20 ppm (pagina’s per minuut)
Tot 2.400 x 600 dpi (HQ1200 technologie)
Minder dan 10 seconden (vanuit klaar-modus)
200 MHz
16 MB
Hi-Speed USB 2.0
GDI (host based)
LCD scherm van 16 karakters x 2 lijnen

150 vel
50 vel (bedrukte zijde naar beneden)
Normaal & gerecycleerd papier (65 - 105 g/m2)
A4, letter, legal & folio

Verbruiksartikelen
In-box Toner
Standaard Toner
Drum

700 pagina’s1
TN-1050 - 1.000 pagina’s1
DR-1050 - 10.000 A4 pagina’s

Zwart-wit copier
Resolutie
Multikopie
Vergroten/verkleinen
N-in-1 kopiëren

600 x 600 dpi
Maakt tot 99 kopieën van elke pagina
Van 25% tot 400% in stappen van 1%
Comprimeer 2 of 4 A4-pagina’s op één enkel A4-blad

Ondersteunde besturingssystemen
Windows®
Macintosh3
Linux3

Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®,
Windows® XP
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
CUPS, LPD/LPRng

Kleurenscanner
Resolutie
Resolutie (verbeterd)
“Pull Scan”-functies

Tot 600 x 1.200 dpi
Tot 19.200 x 19.200 dpi
Scan naar E-mail, beeld of bestand
(beschikbaar met de meegeleverde software)

Varia
Afmetingen
Gewicht
Stroomverbruik

TEC waarde
Geluidsdruk
Geluidsvermogen
Waarborg

1Opbrengst

per patroon bij benadering overeenkomstig ISO/IEC 19752
met 80g/m² papier
3Gratis downloaden vanaf http://solutions.brother.com.
2Berekend
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385 (B) x 340 (D) x 255 (H) mm
7 kg
380W in werking
40W gereed
0,8W diepe slaap
0,28W stroomuitschakelstand
0,75 kWh / Week
Minder dan 51dBA tijdens het afdrukken
Minder dan 6,5BA tijdens het afdrukken
2 jaar “Collect & Return”, enkel geldig in
België en Luxemburg

