
MÅNGSIDIGHET
FÖR DITT 

KONTOR

STÖRRE

Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde 

- Hög utskriftshastighet på upp till 20 sidor per minut

- Anslutning till trådlöst nätverk

- 2-raders LCD-skärm

- Första utskriften på mindre än 10 sekunder

- Papperskapacitet på 250 ark som standard

- 2 400 x 600 dpi upplösning

DCP-7055W 

DCP-7055W ÄR EN KOMPAKT 
ALLT-I-ETT-MASKIN MED UTÖKADE 
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER SOM 
TÄCKER ALLA BEHOV PÅ KONTORET.

SKRIV UT SKANNAKOPIERA



DCP-7055W har utvecklats för bästa möjliga tillgänglighet. Med trådlösa utskrifter kan data från 
valfri plats på kontoret hämtas till skrivaren för utskrifter utan minsta krångel.

KOMPAKT SVARTVIT LASERSKRIVARE I HÖG KVALITET

FLEXIBEL
Manuell pappersmatning möjliggör 
flexibla utskrifter på en mängd olika 
papperstyper, inklusive kuvert och 
tjockt papper. Pappersmagasinet för 
250 ark innebär att du inte behöver 
fylla på papper lika ofta.

KOSTNADSEFFEKTIV
En tonerkassett för 1 0001 sidor 
i kombination med separat trumenhet 
garanterar enastående låga 
driftskostnader och sänker de totala 
ägandekostnaderna. En rad andra 
kostnadsbesparande funktioner som 
exempelvis tonersparläge och N till 1- 
utskrift sänker utskriftskostnaderna 
märkbart.

  

DCP-7055W är kompatibel med en rad hjälpprogram för administrering och hantering av skrivare:

BROTHERS MANAGEMENTLÖSNINGAR

•	BRAdmin Professional –  Ett managementverktyg för 
övervakning och konfigurering av skrivaren. Från en annan ort 
kan du diagnosticera problem som användaren rapporterat och 
ställa in automatiska e-postlarm för omedelbar felanmälan av 
driftavbrott. Detta verktyg ger dig möjlighet att lösa potentiella 
problem innan de påverkar produktiviteten.

•	Webbaserad administration – Hantera och 
konfigurera en bestämd skrivare genom att skapa en 
direkt uppkoppling via en vanlig webbläsare.

KOMPAKT
DCP-7055W är perfekt för de mindre 
kontoren. Tack vare sin kompakta 
storlek och smarta utförande fungerar 
den här robusta maskinen utmärkt 
även om utrymmet är mycket 
begränsat.



”Maximera din utskriftskapacitet med 
DCP-7055W, en mångsidig och 
kompakt partner på kontoret”

PRODUKTIV
Med första utskriften på mindre än 
10 sekunder och en imponerande 
utskrifts- och kopieringshastighet 
på upp till 20 sidor per minut kan 
utskriftsjobben enkelt hanteras 
och slutföras före deadline. Med 
den tvåradiga LCD-skärmen får 
användarna önskat resultat snabbt 
och enkelt.

PROFESSIONELL
Den höga upplösningen på 2 400 x 
600 dpi innebär att du får knivskarpa 
textutskrifter och noggrann 
återgivning in i minsta detalj. Du kan 
skriva ut professionella rapporter 
och presentationer från valfri plats 
på kontoret tack vare den trådlösa 
nätverksanslutningen.

  
TRÅDLÖS ANSLUTNING MED 
EN KNAPPTRYCKNING

•	Enkel installation av trådlös anslutning –  
Med det intuitiva hjälpprogrammet för installation 
av trådlös anslutning som medföljer på 
CD-skivan med drivrutiner går anslutningen 
till ditt trådlösa nätverk mycket snabbt. Du kan 
öka din produktivitet och koncentrera dig på 
företagets kärnverksamhet.

DRIFTSÄKER
DCP-7055W levererar enastående 
kvalitet och prestanda samt uppfyller 
alla behov i krävande affärsmiljöer.



Återförsäljare:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.com
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av 
Brother Industries Ltd. 
Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

ALLMÄNT
Teknik Svartvit laserskrivare
Laserklass Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4 Upp till 20 sidor per minut
Upplösning HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 600 dpi
Processor 200 MHz (ARM9)
Uppvärmningstid Mindre än 7 sekunder (från viloläge)
Första utskrift Mindre än 10 sekunder (från vänteläge)
Skrivarspråk GDI (värdbaserat)
Minne 32 MB
Lokalt gränssnitt Höghastighets-USB 2.0
Trådlös nätverksanslutning Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g (infrastrukturläge/Adhoc-läge)
Display LCD för 16 tecken x 2 rader

Kopieringshastighet A4 Upp till 20 kopior per minut
Upplösning Upp till 600 x 600 dpi
Första utskrift Mindre än 12 sekunder (från vänteläge)
Flersidig kopiering Upp till 99 kopior från respektive sida
Förminskning/förstoring Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
N till 1-kopiering Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda A4-sida

SVARTVIT KOPIATOR

Upplösning Upp till 600 x 2 400 dpi
Upplösning (förbättrad) Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Gråskala 256 nyanser av grått för kopiering och skanning
Färgdjup 48 bitar internt, 24 bitar externt
Funktioner för pull-skanning Skanna till e-post, bildbehandling, OCR eller fil
 (alla funktioner tillgängliga med den medföljande programvaran)

FÄRGSKANNER

PAPPERSSPECIFIKATIONER
Papperstyper  Standardmagasin – standardpapper och återvunnet papper,
 Manuell pappersinmatning – standardpapper
 Återvunnet papper, finare kontorspapper, kuvert och etiketter
Papperskapacitet och Standardmagasin för 250 ark – 60-105 g/m2   
pappersvikt Manuell pappersmatning för 1 ark – 60-163 g/m2

Pappersstorlekar Standardmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive
 Manuell pappersmatning – bredd 76,2-216 mm, längd 116-406,4 mm
Pappersutmatning 100 ark (med framsidan nedåt), 1 ark (med framsidan uppåt) med rak   
 pappersmatning

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS
Windows®  Windows 7® (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 

64-bitarsversioner), Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), 
Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Server 
2008R2, Windows® Server 2008 (32- och 64-bitarsversioner), Windows® Server 
2003 (32- och 64-bitarsversioner). Observera att Windows® Server 2003 och 
2008 endast stöder utskrifter.

Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
Linux2 CUPS och LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)  

NÄTVERKSPROTOKOLL OCH TRÅDLÖS NÄTVERKSSÄKERHET
Webbaserad administration Hantering av skrivarserver via webbläsaren
Hjälpprogram för distribuering Ett snabbt och enkelt sätt att placera ut Brother-skrivardrivrutiner på   
av skrivardrivrutiner  nätverksanslutna Windows®-datorer
BRAdmin Light Utskriftserverhantering för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
BRAdmin Professional 32 För LAN/WAN-hantering av dina skrivare
Protokoll TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Stöder följande IPv4-protokoll  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, 

DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 
9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, 
SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Service

Stödjer följande IPv6-protokoll  NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and 
Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)

Trådlös nätverkssäkerhet  WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before 
SMTP, SMTP-AUTH

Enkel trådlös inställning  Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch 
Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

Förminskning (Windows® Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida   
och Mac) (för Mac upp till 2, 4, 6, 9, eller 16) 
Affischutskrifter  Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Vattenstämpel Lägg till förinställd text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument  
 i form av en vattenstämpel
Broschyrutskrift Skriv ut lättlästa, professionella dokument i A5-broschyrformat med manuell  
 dubbelsidig utskrift
Sidhuvud och sidfot Skriv ut tid och datum, användar-ID eller ett valfritt meddelande på dokumenten

FUNKTIONER I DRIVRUTINER (ENDAST WINDOWS®)

MÅTT/VIKT
Med förpackning 527 (b) x 510 (d) x 440 (h) mm (12,9 kg)

Utan förpackning 405 (b) x 398,5 (d) x 268 (h) mm (9,8 kg)

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Medföljande toner Ca 700 sidor1

Standardtoner (TN-2010) Ca 1 000 sidor1

Trumenhet (DR-2200) Räcker till ca 12 000 sidor, 1 sida per jobb

Energiförbrukning  445 W vid kopiering och utskrift, 55 W i vänteläge, 1 W i djupt viloläge 
(2,8 W när trådlös funktion är aktiverad)

TEC-värde 0,968 kWh/vecka
Ljudtryck Under 53 dBA vid utskrift, under 30 dBA i vänteläge
Ljudeffekt   Under 6,60 B vid utskrift, under 4,30 B i vänteläge
Miljö Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används
  Tonersparläge – lägre tonerförbrukning
Rekommenderad utskriftsvolym 250 till 1 600 sidor
per månad 
 

MILJÖ

Vårt miljöarbete har resulterat i en mängd funktioner med miljön i fokus, och vi har även erhållit en rad miljömärkningar 
och utmärkelser:
-  Separat toner och trumma: Mindre spill och lägre utskriftskostnader.
-  Tonersparläge: Eco-funktionen förbrukar mindre toner och kan hjälpa dig att sänka utskriftskostnaderna.
-  N till 1: Minska pappersförbrukningen genom att skriva ut flera sidor på ett och samma ark.
-   Djupt viloläge3: I det här läget förbrukar skrivaren ungefär 1 watt när den inte används. Det är 55 gånger mindre energi 

än i vanligt vänteläge.

DCP-7055W – utskrifter med låg miljöpåverkan 

1Uppgivet värde enligt ISO/IEC19752. 2 Fler gratis nedladdningar finns på http://solutions.brother.com. 3 Endast tillgängligt när trådlös funktion är avaktiverad. 
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