DCP-7040

PRINT

KOPIE

SCAN

Compacte multifunctionele
mono laserprinter
De DCP-7040 is een gebruiksvriendelijke,
compacte en betrouwbare all-in-one mono
laserprinter waarmee u tijd, kosten en ruimte
bespaart. Voor een scherpe prijs kunt u
printen, kopiëren en scannen met één
veelzijdige machine.
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Printen, kopiëren en kleuren scannen met één
compacte all-in-one mono laserprinter.
Hoge print- en kopieersnelheid tot 22 pagina’s
per minuut.
Uitstekende afdrukkwaliteit met een
professionele uitstraling.
Gescheiden toner en drum.
Optionele hoge capaciteit toner leverbaar voor
lagere kosten per afdruk.
Flexibele papierinvoer met 250 vel papierlade
en 35 vel automatische document invoer (ADF).

DCP-7040

Compacte multifunctionele mono laserprinter

De DCP-7040 is een gebruiksvriendelijke all-in-one machine, laag in
aanschafprijs en voordelig in gebruik. Vanwege zijn compacte en
ruimtebesparende ontwerp is de machine perfect geschikt voor het kleine
kantoor.
De ruimtebesparende en betrouwbare Brother DCP-7040 biedt print-, kopie- en
scanfunctionaliteiten in één veelzijdige machine en levert professionele prestaties
voor uw kantoor. Met een afdruksnelheid tot 22 pagina’s per minuut verwerkt u
snel zowel grote als kleine printopdrachten. Met de automatische document
invoer van 35 vel, kunt u snel documenten van meerdere pagina’s kopiëren of
scannen.
Met de DCP-7040 maakt u een voordelige keuze. Uw kosten blijven laag door
het gebruik van de scherp geprijsde originele Brother drums en tonercartridges,

die afzonderlijk vervangen kunnen worden als dit nodig is. De kosten worden
verder laag gehouden door gebruik te maken van de optionele hoge capaciteit
toner.
Het papierverbruik kunt u verminderen dankzij de N in 1 functie, waarmee u
meerdere pagina’s op één vel kunt printen. De ENERGY STAR-certificering
garandeert een efficiënt energieverbruik van het apparaat.
De DCP-7040 beschikt over een hele reeks functionaliteiten. Via het duidelijke
LCD tekst display krijgt u eenvoudig toegang tot het gebruiksvriendelijke
bedieningsmenu. De papierlade heeft een capaciteit van 250 vel zodat u minder
tijd kwijt bent met bijvullen van papier. De handmatige papierinvoer maakt het
mogelijk om op enveloppen, transparanten en speciale papiersoorten te printen.

DCP-7040 Technische specificaties
Algemeen
Technologie
Type
Geheugencapaciteit
Opwarmtijd
Interface
Display

Electrofotografische laser
Mono laser
16MB
Binnen 18 seconden (vanuit de slaapstand)
Full-speed USB 2.0
LCD - 2 regels, 16 tekens

Mono printer
Print snelheid
Resolutie
Eerste pagina
Printertaal

Tot 22 ppm
HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi
Binnen 10 seconden (vanuit de stand-by modus)
GDI

Mono copier
Kopie snelheid A4
Resolutie
Eerste kopie
Stapel & sorteer
Vergroten/verkleinen ratio
Kleuren scanner
Resolutie

Resolutie (verbeterd)
Grijswaarden
Kleurdiepte
Scan functies
Papier
Papier invoer

Papier uitvoer
Papier specificaties
Papier soorten

Tot 22cpm
Tot 600 x 600dpi
Binnen 15 seconden (vanuit de stand-by modus)
Stapel en sorteer meerdere gekopieerde documenten
Verklein en vergroot documenten van 25% tot 400% in stappen
van 1%

600 x 2.400dpi (van scannerglas),
600 x 600dpi (van ADF)
19.200 x 19.200dpi
256 grijstinten beschikbaar voor kopiëren en scannen
48 bit intern, 24 bit extern
Scan naar E-mail / OCR / afbeelding / bestand*
250 vel standaard papierlade
1 vel handmatige papierinvoer
35 vel automatische document invoer (ADF)

Printer driver software
Windows®

Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) /
XP home Edition, Windows® 2000 Professional

Macintosh®
Linux**

Mac OS X® 10.2.4 of recenter
Printer driver voor Linux

Functies
N in 1 printen
Poster printen
Watermerk printen
Snelle printerinstelling
Handmatig duplex

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina’s op 1 vel
Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9,16 of 25 A4 pagina’s
Print documenten met vooraf ingestelde tekst of afbeelding
Selecteer snel print opties in de driver
Print handmatig dubbelzijdig

Consumables
In-box toner
Standaard toner
Hoge capaciteit toner
Drum

Ongeveer 1.000 pagina’s ***
TN-2110 – ongeveer 1.500 pagina’s***
TN-2120 – ongeveer 2.600 pagina’s***
DR-2100 – ongeveer 12.000 pagina’s

Afmeting & gewicht
Met verpakking
Zonder verpakking

550(B) x 510(D) x 520(H) mm / 14,9 kg
428(B) x 397(D) x 305(H) mm / 11,1 kg

Overig
Stroomverbruik

100 vel (bedrukte zijde onder)

320W tijdens kopiëren
75W in de stand-by modus
9W in de slaapstand

Standaard papierlade – normaal papier, gerecycled papier,
transparanten (tot 10 vellen)
Handmatige papierinvoer – normaal papier, bond papier,
gerecycled papier, enveloppen, labels, transparanten
ADF – normaal papier, gerecycled papier

Geluidsniveau

Geluidsdruk - < 53dBA tijdens printen, < 32dBA in stand-by modus
Geluidskracht - <6,2B tijdens printen, < 4,4B in stand-by modus

Ecologie

Energie besparing – Verminderd stroomverbruik in stand-by modus
Toner besparing - Vermindering van tonerverbruik

Papier gewicht

Standaard papierlade – 60 – 105 g/m2 (16 – 28 lb)
Handmatige papierinvoer – 60- 163 g/m2 (16 - 43 lb)
ADF – 64 - 90 g/m2 (17 - 24 lb)

Laser classificatie

Klasse 1 laser product (IEC 60825-1:2001)

Papier formaat

Standaard papierlade – A4, A5, A6, letter, B5, B6 (ISO/JIS), Exe
Handmatige papierinvoer – Breedte 76,2 tot 220 mm, lengte 116
tot 406,4 mm
ADF – Breedte 148,0 tot 215,9 mm, lengte 148,0 tot 355,6 mm

*Vereist Brother software **Optionele gratis downloads beschikbaar op http://solutions.brother.com *** Cartridge opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24711

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
Website: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

