
www.brother.hu

DCP-9020CDW

A DCP-9020CDW gyors, többfunkciós 
eszköz,amely wireless csatlakozással és 
kétoldalas duplex nyomtatással segít az 
irodai feladatok elvégzésében.

SZÍNES, MULTIFUNKCIÓS
A TELJESÍTMÉNY NÖVELÉSÉHEZ 

PRINT SCAN COPY



Rugalmas
A 35 lapos automatikus 
dokumentumadagoló 
gyorsítja a többoldalas 
dokumentumok másolását  
és szkennelését.

Megbízható
A DCP-9020CDW kiváló 
nyomtatási minőséget és 
megjelenést biztosít.

Hatékony
A gyors és hatékony 
munkavégzést segíti az 
akár 18 lap/perc színes 
nyomtatási sebesség és a 
9,3 cm-es érintőképernyő.

A DCP-9020CDW számos innovatív funkcióval felszerelt eszköz, amely tökéletesen illeszkedik az Ön irodai 
igényeihez. 

Integrált
Az információ gyors 
megosztása érdekében 
több szkennelési funkció 
közül választhatja a PUSH 
szkennelést,a hálózatra 
szkennelést (csak Windows® 
esetén) és az FTP-re 
szkennelést.

Wireless 
Csökkentse az erőforrások 
költségeit, ossza meg a 
DCP-9020CDW multifunkciós 
eszközt vezetékes vagy 
wireless környezetben

Költségcsökkentés
Csökkentse a nyomtatási 
költségeket a duplex- 
kétoldalas - funkció 
használatával és a nagy 
kapacitású színes tonerekkel 
az alacsonyabb lapköltség 
elérése érdekében.

DCP-9020CDW

DCP-9020CDW

Mobil 
Használja az iPrint&Scan 
alkalmazást, az Apple 
AirPrint vagy Google Cloud 
Print™ szolgáltatásokat 
közvetlenül iPhone, iPad, 
Android™ vagy Windows® 
eszközökről.

Web csatlakozás
Lehetővé teszi a Box, 
DropBox, Evernote®, 
Facebook, Flickr®, Google 
Drive™, Picasa™ és 
SkyDrive® szolgáltatók 
oldalairól való nyomtatást vagy 
az ezekre történő szkennelést.

MONDJA EL SZÍNEKKEL!
A színekkel történő kommunikációval 
hatékonyabban tujda bemutatni cége 
valódi előnyeit. Az egyedi ötletek még 
brilliánsabban mutatnak, a megjelenés 
figyelemfelkeltőbb és hatásosabb. 
A színekkel megteremtheti mindazt, amire 
igazán vágyik: üzleti megjelenése kimagaslik 
a tömegből, kitör a szürkeségből. 
A kitűnő felbontású nyomatokkal és a 
wireless hálózattal a DCP-9020CDW 
egyike lesz vállalkozása legkiválóbb 
befektetéseinek.



A Brother új színes LED sorozata megújult technológiával készült. A DCP-9020CDW számos olyan új funkcióval rendelkezik, amelyek 
tervezésekor figyelembe vettük az Ön üzleti igényeit és létrehoztunk egy kompakt, kis helyigényű eszközt, amely tökéletesen illeszkedik 
irodája méretéhez. 

A DCP-9020CDW új mobil funkciókkal rendelkezik. Nyomtasson közvetlenül mobileszközről az ingyenesen letölthető Brother iPrint&Scan 
alkalmazással vagy wirelessen keresztül, AirPrint/Google Cloud Print™ használatával. A nyomtatási sebesség színesben és fekete-fehérben 
egyaránt 18 lap/perc, s ez a nyomtatási tempó garantálja, hogy nem kell várakoznia dokumentumaira. Csökkentse a nyomtatási költséget! 
Használjon a DCP-9020CDW nyomtatóhoz nagy kapacitású színes tonereket, amelyekkel akár 2,200 oldal nyomtatása is lehetséges, s 
mindeközben kiváló minőségű, professzionális megjelenésű nyomatokat készíthet.

Minden Brother színes LED készülék különálló tonerrel és dobegységgel rendelkezik, ezáltal is csökkentve a hulladékot és az Ön költségeit. 
A DCP-9020CDW megfelel a szigorú Blue Angel és az ENERGY STAR környezetvédelmi szabványoknak, ezzel is biztosítva a készülék 
környezetbarát tervezését, alacsony energiafelhasználását és alacsony zajszintjét.

Contact:

Brother International Hungary Kft.
H-1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Telefon:+ 36 1 382-7450, Telefax:+ 36 1 382 -7455
Weboldal: www.brother.hu
Nyomdai előállításkor minden specifikáció megfelelt a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd 
bejegyzett védjegye. Minden terméknév bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.

DCP-9020CDW Műszaki adatok

1 A kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint van megadva
2 függőleges × vízszintes felbontás
3 Opcionálisan letölthető a Brother Solutions Center weboldalról: http://solutions.brother.com
4 Csak Windows® 
5 A megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

Általános

Automatikus kétoldalas színes nyomtatás

Színes nyomtatás

Technológia Elektrofotografikus LED-nyomtató
Processzor 333 MHz
Memória 192MB
Helyi interfész Hi-Speed USB 2.0
Vezetékes hálózati interfész Ethernet (10/100 Base-TX hálózati kártya)
Vezeték nélküli hálózati interfész IEEE802.11b/g/n
Kijelző 9,3 cm színes érintőképernyős TFT
Mobil csatlakozás Nyomtatás / Szkennelés: Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, 
 Picasa™ & SkyDrive® 
Egyszerű vezeték nélküli beállítás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) & AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

Nyomtatási sebesség (A4) Akár 18 lap/perc színes és mono
Kétoldalas nyomtatási sebesség (A4) Akár 7 kép/perc színes és mono
Felbontás 2,400dpi (2,400 x 600dpi2), 600 x 600dpi
Emuláció PCL®6, BR-Script 3 (PostScript®3™ nyomtatási nyelv) 
Első nyomtatott oldal 16 másodperc (színes és mono készenléti módból  
elkészítési ideje 
Bemelegedési idő 24 másodperc (alvó üzemmódból)

Sebesség (A4) Akár 18mpp (másolat per perc) színes & mono 
Felbontás 600 x 600dpi 
Többoldalas másolás Akár 99 másolat minden oldalról (rendezés és szortírozás) 
Nagyítás / Kicsinyítés aránya 25% - 400% között, 1%-os léptékenként

Kezdő toner 1000 oldal1
Standard tonerek TN-241BK - 2,500 oldal1
 TN-241C/M/Y - 1,400 oldal1
Nagy kapacitású tonerek TN-245C/M/Y - 2,200 oldal1
Dobegység DR-241CL - 15,000 A4 oldal
Szíjegység BU-220CL – akár 50,000 oldal
Hulladékfesték-kazetta WT-220CL – akár 50,000 oldal

N az 1-ben nyomtatás Papírt takaríthat meg 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal 1 darab A4-es oldalra  
 kicsinyítésével (Mac esetén is)
Poszternyomtatás Egy adott A4-es oldal nagyítása poszter méretre 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal
 használatával a nagyobb hatás érdekében
Vízjel-nyomtatás Előre meghatározott szöveget vagy felhasználó által megadott üzeneteket adhat
 dokumentumaihoz vízjelként
ID nyomtatás Azonosító megadása a nyomtatott anyagon
Füzetnyomtatás Könnyen olvasható, professzionális dokumentumokat készíthet A5-ös
 füzetformátumban a manuális kétoldalas üzemmóddal
Üres oldal kihagyása Figyelmen kívül hagyja az üres oldalakat a dokumentumban
Fekete nyomtatás Minden szöveg fekete színnel nyomatatása 

Dobozzal 602 (Sz) × 534 (Mé) × 565 (Ma) mm / 27.7 kg
Doboz nélkül 410 (Sz) × 483 (Mé) × 410 (Ma) mm / 23.2 kg

Színes szkenner

Papírkezelés

Felbontás Akár 1,200 x 2,400dpi (síkágyról), 1,200 x 600dpi (ADF-ből), 
 19,200 x 19,200dpi (növelt) 
Szürkeárnyalat 256 féle
Színmélység 48bit belső / 24bit külső színes szkenner
Pull szkennelési funkció Szkennelés email-be, OCR-be, képbe, fájlba és kereshető PDF-be   
 (a csomagban lévő szoftverrel lehetséges) 
Push szkennelési funkció  Szkennelés hálózati mappába4 és FTP-re
Driverek TWAIN, WIA, ICA, SANE3 és ISIS3 

Bemeneti papírkapacitás 250 lapos normál papírtálca
 Egylapos kézi papíradagoló nyílás
 35 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF)
Kimeneti papírkapacitás 100 lap (nyomtatott oldallal lefelé)
 1 lapos nyomtatott oldallal felfelé (egyenes papírútvonal)
Médiatípusok Normál papírtálca - sima papír, újrahasznosított papír (60 - 105g/m2)
 Kézi papíradagoló nyílás - sima papír, újrahasznosított papír, fényes és bond papír (60 - 163g/m2)
 ADF - sima papír, újrahasznosított papír (64 - 90g/m2)
A média mérete Normál papírtálca - A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (hosszanti él), A6, Executive, Legal, 
Folio
 (A4 méret támogatása csak kétoldalas nyomtatási módban)
 Kézi lapadagoló - Szélesség 76.2mm -v215.9mm x Hosszúság 116mm - 355.6mm 
Boríték és címke nyomtatása Igen, a kézi adagolónyílásból (a pontosság és a megbízhatóság nagymértékben függ a  
 használt média típusától és minőségétől)

Windows® Windows 8® (32 & 64 bit editions), Windows 7® (32 & 64 bit editions),
 Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions),
 Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012,
 Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions),
 Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
 Windows® Server támogatás csak nyomtatáskor
Macintosh Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 környe

Támogatott operációs rendszerek

Kellékanyagok

Windows nyomtató driver funkciók

Méretek és Súly

Környezet

Élettartam

Tipikus energiafogyasztás (TEC) 1.2kWh / hét
Energiafogyasztás 380W aktív, 70W készenléti, 7W alvó,     
 1.4W mélyalvó, 0.05W kikapcsolt állapotban
Hangnyomás 53 dBA aktív, 33dBA készenléti állapotban
Hangerő 6.42B aktív, 4.38B készenléti állapotban
Energiatakarékos mód Használaton kívül kevesebb energiát fogyaszt
Tonertakarékos mód Csökkenti a festék felhasználását

Javasolt havi nyomtatási 300-1.500 oldal
mennyiség
Maximum havi nyomtatási max. 30.000 oldal
mennyiség3
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Smartphone App

iPrint&Scan
www.brother.eu/apps


