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DCP-9015CDW

ALLT-I-ETT-FÄRGMASKIN 
MED HÖG PRESTANDA

www.brother.eu
DCP-9015CDW är en snabb allt-i-ett-maskin med 
trådlös nätverksanslutning och dubbelsidig utskrift 
för krävande kontorsmiljöer.

SKRIV UT SKANNA KOPIERA



En investering i färg 
kan ge ditt företag en verklig 
konkurrensfördel i dagens  
ekonomiska klimat. Idéerna blir 
skarpare, presentationerna kraftfullare 
och ditt företag sticker ut från 
mängden i all slags kommunikation. 
Med högupplösta utskrifter och  
trådlös nätverksanslutning är 
DCP-9015CDW en av de bästa 
investeringarna ditt företag kan göra.



Driftsäker
DCP-9015CDW levererar alltid 
lika hög utskriftskvalitet och 
prestanda. 

Produktiv
Utskrifter i färg på upp till  
18 sidor per minut i kombination 
med en 9,3 cm stor pekskärm 
säkerställer snabba resultat på 
enklaste sätt.

DCP-9015CDW är späckad med innovativa funktioner som säkerställer högsta prestanda 
för krävande kontorsmiljöer.

Integrerad
En rad skanningsfunktioner, 
bland annat push-skanning, 
skanning inom nätverket (endast 
Windows®) och skanning till FTP 
gör att informationen kan delas 
på ett ögonblick.

Trådlös 
Spara resurser genom att dela 
DCP-9015CDW i ditt trådlösa 
nätverk.

Spara
Sänk utskriftskostnaderna  
med dubbelsidiga utskrifter  
och färgtonerkassetter för  
2 200 sidor som ger lägre 
kostnad per sida.

DCP-9015CDW

DCP-9015CDW

Mobil 
Använd appen iPrint&Scan, 
AirPrint eller Googles 
molntjänster för att skriva  
ut direkt från din iPhone,  
iPad, Android-enhet eller 
Windows Phone.

Internetanslutning
Skriv ut från och skanna till Box, 
DropBox, Evernote®, Facebook, 
Flickr®, Google DriveTM, 
PicasaTM och OneDrive®.
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Brothers nya serie av LED-färgskrivare är sprängfylld med ny teknik. DCP-9015CDW erbjuder en mängd olika funktioner som 
utvecklats för att effektivisera din verksamhet. Allt har förpackats i en kompakt och elegant maskin som enkelt får plats på 
kontoret. DCP-9015CDW har en rad nya mobila funktioner. Skriv ut direkt från din mobila enhet med Brothers app iPrint&Scan 
eller trådlöst med AirPrint, Mopria eller Googles molntjänster. Utskriftshastigheter upp till 18 sidor per minut i både färg och 
svartvitt betyder att du aldrig behöver vänta på dina dokument.

Sänk dina totala utskriftskostnader: DCP-9015CDW kan användas med färgtonerkassetter som har kapacitet för upp till hela 
2 200 sidor. De ger en låg kostnad per sida och hög utskriftskvalitet för professionella dokument. Alla LED-färgskrivare från 
Brother har separat tonerpatron och trumma, vilket sparar pengar och ger mindre avfall. DCP-9015CDW uppfyller de stränga 
kraven för miljöstandarden ENERGY STAR tack vare låg energiförbrukning, låga ljudnivåer och en återvinningsvänlig konstruktion.

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

Specifikationer för DCP-9015CDW

1 Uppgivet cirkavärde enligt ISO/IEC19798.
2 Vertikalt x horisontellt.
3 Gratis nedladdningar finns på Brothers webbplats Solutions Centre http://solutions.brother.com 
4 Endast Windows® 
5 Maximalt antal utskrivna sidor per månad, kan användas för att jämföra hållbarheten mellan likvärdiga Brother-produkter.

För maximal livslängd bör du välja en skrivare avsedd för en arbetsbelastning som överstiger dina utskriftsbehov med god marginal.

Allmänt

Färgskrivare med automatisk dubbelsidig utskrift

Färgkopiator

Teknik Elektrofotografisk LED-skrivare
Processor 333 MHz
Minne 192 MB
Lokalt gränssnitt Höghastighets-USB 2.0
Trådlös nätverksanslutning IEEE 802.11b/g/n
Display 9,3 cm LCD-färgpekskärm
Mobil anslutning Brother iPrint&Scan app, AirPrint, Mopria, Googles molntjänster och  
 Wi-Fi Direct™
Internetanslutning Skriv ut från och skanna till Box, DropBox, Evernote®, Facebook,  
 Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM och OneDrive®

Enkel trådlös inställning Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) och AirStation OneTouch Secure  
 System™ (AOSS)

Utskriftshastighet (A4) Upp till 18 sid/min i färg och sv/v 
Dubbelsidig  
utskriftshastighet (A4) Upp till 7 ipm (bilder per minut) i färg och svartvitt
Upplösning 2 400 dpi (2 400 x 600 dpi2), 600 x 600 dpi 
Skrivarspråk PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM språkemulering)
Första utskrift Mindre än 16 sekunder i färg och sv/v från vänteläge
Uppvärmningstid Mindre än 24 sekunder från viloläge

Hastighet (A4) Upp till 18 cpm (kopior per minut) i färg och svartvitt 
Upplösning 600 x 600 dpi
Flersidig kopiering Upp till 99 kopior från respektive sida (buntning eller sortering)
Förminskning/förstoring Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %

Medföljande toner 1 000 sidor1

Standardtoner TN-241BK – 2 500 sidor1

 TN-241C/M/Y – 1 400 sidor1

Högkapacitetsfärgtoner TN-245C/M/Y – 2 200 sidor1

Trumma DR-241CL – 15 000 A4-sidor
Bältenhet BU-220CL – upp till 50 000 sidor
Behållare för  
överbliven toner WT-220CL – upp till 50 000 sidor 

Förminskning Förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till en enda A4-sida  
 (stöds även av Mac)
Affischutskrift Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor
Vattenstämpel Lägg till förinställd text i dina dokument i form av en vattenstämpel
ID-utskrift Förse dina utskrivna dokument med en ID-märkning 
Broschyrutskrift Skriv ut dokument som häften i A5 
Hoppa över tom sida Ignorerar tomma sidor i dina dokument
Skriv ut text i svart Omvandlar all text i dina dokument till svart vid utskrift 

Med förpackning 602 (b) x 534 (d) x 565 (h) mm/26,4 kg
Utan förpackning 410 (b) x 483 (d) x 367 (h) mm/21,9 kg

Färgskanner

Pappershantering

Upplösning Upp till 1 200 x 2 400 dpi, 19 200 x 19 200 dpi (utökad)
Gråskala 256 nyanser 
Färgdjup 48 bitars intern/24 bitars extern färgskanner
Funktioner för pull-skanning Skanna till e-post, OCR, bild, fil och sökbar PDF (kräver medföljande  
 programvara)
Funktioner för  
push-skanning Skanna till nätverksmapp4 och FTP
Drivrutiner  TWAIN, WIA, ICA och SANE3

Pappersinmatning Standardmagasin för 250 ark
 Manuell pappersmatning för 1 ark
Pappersutmatning 100 ark med framsidan nedåt, 1 ark med framsidan uppåt (med rak  
 pappersmatning)
Papperstyp Standardmagasin – standardpapper och återvunnet papper (60–105 g/m2)
 Manuell pappersmatning – standardpapper, återvunnet papper,  
 glättat papper och finare kontorspapper (60–163 g/m2)
Pappersstorlek Standardmagasin – A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6,  
 Executive, Legal, Folio (A4 stöds endast vid automatisk dubbelsidig utskrift)
 Manuell pappersmatning – bredd: 76,2 mm till 215,9 mm x längd:  
 116 mm till 355,6 mm
Kuvert- och etikettutskrifter Ja, från manuell pappersmatning (precision och driftsäkerhet beror på  
 det aktuella papperets kvalitet och typ)

Windows® Windows 8® (32- och 64-bitarsversioner),  
 Windows 7® (32- och 64-bitarsversioner), 

Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner),
 Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner),  
 Windows® XP Home Edition, 

Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2,
 Windows® Server 2008 (32- och 64-bitarsversioner), 
 Windows® Server 2003 (32- och 64-bitarsversioner), 
 Windows® Server stöder endast skrivarfunktioner
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-miljö) 

Operativsystem som stöds

Förbrukningsartiklar

Windows drivrutinfunktioner

Mått och vikt

Miljö

Arbetsbelastning

TEC-värde 1,2 kWh/vecka
Strömförbrukning 380 W i drift, 70 W i vänteläge, 7 W i viloläge, 1,4 W i djupt viloläge,  
 0,05 W avstängd
Ljudtryck  53 dBA i drift, 33 dBA i vänteläge
Ljudeffekt 6,42 B i drift, 4,38 B i vänteläge
Energisparläge Förbrukar mindre ström när den inte används
Tonersparläge Sänker tonerförbrukningen

Rekommenderad  
utskriftsvolym per månad  300 till 1 500 sidor
Utskriftsvolym 
Maximal volym per månad5 Upp till 30 000 sidor
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Återförsäljare:


