
DCP-9040CN
De Brother DCP-9040CN is betrouwbaar,
netwerkklaar, ruimte besparend en biedt u
perfecte kleuren laser prints, kopieën en
scans.

n Tot 20ppm kleur & mono
n Tot 2.400 x 600dpi print resolutie
n 64MB standaard geheugen (uitbreidbaar tot 576MB)
n Tot 250 vel standaard papier capaciteit 
n Netwerkklaar

DCP-9040CN
Hoge snelheid kleuren laser multifunction center



Professioneel kleuren kopiëren

Creëer professionele kleuren en mono
kopieën met één druk op de knop.
Verminder uw papier verbruik door 2 of
4 pagina’s naar 1 A4 te kopiëren,
selecteer deze optie simpelweg in het
LCD menu. De DCP-9040CN levert de
hele werkgroep snelle en eenvoudige
kleuren kopieer mogelijkheden.

n Tot 99 kopieën van origineel
n Stapel en sorteer functie
n 2 in 1 en 4 in 1 kopiëren
n Poster printen 

Hoge resolutie kleuren scannen

Met een resolutie van 19.200 x 19.200 dpi
heeft u altijd scans van hoge kwaliteit. 
Deze All-in-One biedt u vele opties,
waaronder scannen naar e-mail, OCR,
afbeelding, bestand of FTP.  Eenvoudig in
gebruik met de standaard meegeleverde
up-to-date scansoftware. U kunt zelfs
scannen terwijl de machine met een andere opdracht bezig is.
Printen en scannen tegelijk dat is pas efficiënt.

n Tot 19.200dpi resolutie (geïnterpoleerd)
n 48 bit kleurdiepte
n TWAIN/WIA ondersteunend
n Inclusief ScanSoft PaperPort voor Windows en NewSoft Presto! 

PageManager voor Macintosh software

De DCP-9040CN levert snel hoge
kwaliteit prints tot 20 ppm, of het nu
gaat om kleurgrafieken, levendige
presentaties en afbeeldingen of mono
tekst documenten.

U kunt de kosten eenvoudig in de
hand houden door de kleuren print functie te beperken tot
gebruikers die het echt nodig hebben. Met de 250 vel papierlade
en 50 vel multifunctionele lade is de DCP-9040CN de perfecte
keus voor kleine en middelgrote organisaties.

n Tot 20ppm kleur & mono

n Tot 2.400 x 600dpi resolutie

n 64MB standaard geheugen (uitbreidbaar tot 576MB)

n Tot 250 pagina standaard papier capaciteit

n PCL® 6 & BR-Script 3 (Postscript 3 taal emulatie)

De DCP-9040CN van
Brother
Brengt professionele kleuren print,
kopieer en scan functies samen in één
compacte netwerk machine.

Levendige kleuren prints

KleurencopierKleurenscannerKleurenprinter
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Kleurenscanner

Kleurencopier



Unieke netwerk functies

De DCP-9040CN is netwerkklaar, u kunt dus direct print-, kopie- en
scan functionaliteiten delen met uw gehele werkgroep. Data die
privé moet blijven kunt u coderen met SSL-Secure Socket Layer
zodat u veilig kan printen. SSL is een protocol dat veel wordt
gebruikt bij winkelen en bankieren op het internet. Als u SSL
gebruikt om te printen wordt het bestand op de PC gecodeerd,
over het netwerk verzonden en dan weer gedecodeerd door de
printer. Om dit mogelijk te maken
moet er geprint worden met IPP
(Internet Print Protocol).

n Geïntegreerd 10/100 Base-TX Ethernet
n SSL – Secure Socket Layer
n IPv4 en IPv6
n Netwerk management 

gereedschappen

Kwaliteit consumables die tijd en geld
besparen 

Zoals bij alle Brother kleuren laser machines is ook de DCP-
9040CN voorzien van 4 gescheiden kleuren tonercartridges, een
duidelijk voordeel omdat u alleen de toner die leeg is hoeft te
vervangen. Dankzij het aan de voorzijde geplaatste laadsysteem
zijn de toners snel en eenvoudig te vervangen. Het gebruik van
originele Brother consumables garandeert te allen tijde een betere
prestatie van uw machine.

Toner overzicht

n TN-135BK: 5.000 pagina’s zwarte toner

n TN-135C/M/Y: 4.000 pagina’s kleuren toner

n TN-130BK:2.500 pagina’s zwarte toner*

n TN-130C/M/Y:1.500 pagina’s kleuren toner*

*Meegeleverd met machine.
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Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
de betrokken bedrijven.

Contact:

DCP-9040CN

Algemeen
Engine Electrofotografisch (Single Pass Laser)
Geheugencapaciteit 64MB, uitbreidbaar tot 576MB, d.m.v. industrie standaard 

1x SO-DIMM (144 PIN) slot
Opwarmtijd 33 seconden (vanuit slaapmodus)
Interface Hi-Speed USB 2.0
Netwerk 10/100 Base-TX
Protocollen TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Netwerk beveiliging SSL (Secure Socket Layer)
Display verlicht, 2 regels LCD met 16 tekens

Kleuren printer

Printsnelheid A4 standaard tot 20ppm kleur & mono
Resolutie tot 2.400 x 600dpi printresolutie
Eerste pagina 17 seconden (kleur), 16 seconden (mono)
Emulatie PCL®6, BR-Script 3
Beveiligd printen Ja

Kleurencopier

Snelheid standaard tot 16ppm kleur & mono
Resolutie tot 1.200 x 600 dpi
Eerste pagina 23 seconde (kleur) 21 seconde (mono)
Stapel & sorteer Stapel en sorteer meerdere gekopieerde documenten
Vergroot/Verklein ratio 25% tot 400% in stappen van 1%
N in 1 Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina’s A4 tot 1 pagina A4 

Kleuren scanner

Resolutie (optisch) tot 1.200 x 2.400dpi
Resolutie (geïnterpoleerd) tot 19.200 x 19.200dpi
Grijswaarde 256 grijstinten
Kleurdiepte 48 bit intern, 24 bit extern
Scan naar FTP Ja

Papier

Papier invoer Standaard papierlade: 250 vel
Multifunctionele lade: 50 vel 
Automatische document invoer (ADF): 35 vel

Papier uitvoer 150 vel (bedrukte kant onder)

Technische specificaties DCP-9040CN 

Papier specificaties

Papiersoorten Standaard papier lade - normaal, gerecycled papier
Multifunctionele lade - normaal, dik papier, gerecycled papier, band, 
label, enveloppe
ADF - normaal, gerecycled papier

Papier gewicht standaard papier lade – 60 tot 105g/m2
Multifunctionele lade - 60 tot 163g/m2
ADF - 64 tot 90 g/m2

Papierformaat Standaard papier lade – A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6, 
Executive, Legal, Folio
Multifunctionele lade - breedte 69,9mm tot 216mm / lengte 116mm 
tot 406,4mm
ADF - breedte 147,3 tot 215,9mm / lengte 147,3 tot 356,0mm

Consumables

Standaard toner zwart TN-130BK 2.500 pagina’s*
Hoge capaciteit toner zwart TN-135BK 5.000 pagina’s*
Standaard toner kleur (C,M,Y) TN-130C, M, Y 1.500 pagina’s*
Hoge capaciteit toner kleur (C,M,Y) TN-135C, M, Y 4.000 pagina’s*
Drum DR-130CL 17.000 (één pagina per opdracht)
Belt Unit BU-100CL 50.000 pagina’s
Resterende toner bak WT-100CL 20.000 pagina’s**

Afmetingen & gewicht

Met doos 566(b) x 614(d) x 716(h) mm / 38,6kg
Zonder doos 432(b) x 487(d) x 482(h) mm / 32,8kg

Overig

Stroomverbruik ± 495W tijdens kopiëren 
± 95W stand-by
± 28W slaapstand

Geluidsniveau Minder dan 54,5dBA tijdens printen, minder dan 30dBA in stand-by 
modus 
Geluid – Minder dan 6,9dB tijdens printen, minder dan 4,4dB in 
stand-by modus

Ecologische bespaarstand gebruik minder energie indien niet in gebruik
Toner besparing – verminderd toner gebruik

Aanbevolen maandelijks print 500 tot 3000 pagina’s
volume 

De beste keuze voor uw bedrijf
De oplossing voor elk klein en middelgroot bedrijf, de DCP-9040CN
maximaliseert productiviteit door de vele opdrachten van meerdere
gebruikers met gemak en efficiëntie te verwerken. Deze All-in-One
wordt geleverd met een ingebouwde 10/100 Base TX Ethernet
netwerkfunctionaliteit, waardoor alle gebruikers moeiteloos kunnen
printen, kopiëren en scannen via het netwerk.

Ongelooflijke kleurenprints 
De DCP-9040CN levert u hoge kwaliteit of het nu gaat om een simpel
tekst document of een kleurrijke presentatie.

Eenvoudig kleuren kopiëren en scannen
Kopiëren en scannen is eenvoudig dankzij de automatische document
invoer en de flatbed. De DCP-9040CN kan alle soorten documenten
aan. De DCP-9040CN wordt geleverd met de meest recente
scansoftware.

Unieke eigenschappen
De DCP-9040CN wordt geleverd met vier gescheiden kleuren toner
cartridges. Hierdoor hoeft u alleen die kleurencartridges te vervangen
die leeg zijn, waardoor u kosten bespaart.

*@ 5% dekking van de pagina  **@ 5% dekking per kleur
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