
DCP-1510E
DCP-1510E – druk, kopia, skan. Kompaktowe,
monochromatyczne laserowe urz ądzenie wielofunkcyjne,
oferuj ące pr ędko ść druku a ż do 20 str./min. To idealne
rozwi ązanie dla małych biur i u żytkowników domowych.

Niezwykle prosty w instalacji, model  DCP-1510E charakteryzuje się wysoką prędkością druku w doskonałej
rozdzielczości (2 400x600 dpi), a pierwsza strona jest gotowa w mniej niż 10 sekund.  Urządzenie zostało
wyposażone  w podajnik papieru na 150 arkuszy, dzięki czemu nie ma potrzeby częstego uzupełniania papieru.
Dodatkowo  DCP-1510E jest kompatybilne  z tonerami na 1 000 stron , które pozwalają na znacznie obniżenie
kosztów eksploatacji. Toner startowy także pozwala na wydruk  1000 stron. Kompaktowe wymiary urządzenia
(385szer. x 340gł. x 255wys. mm) i niewielka waga wynosząca 7 kg, sprawiają, że bez problemu zmieści się w nawet
niewielkiej przestrzeni biurowej.
Zastosowana w urządzeniu nowoczesna technologia laserowa zapewnia wysoką jakość drukowanych dokumentów, 
za niewielką cenę, a także czyni urządzenie mniej podatne na problemy związane z zacinaniem papieru. Brak
wentylatora sprawia natomiast, że poziom hałasu w urządzeniu jest niższy niż 51dB. Dodatkowo wykorzystanie
specjalnych wałków chroni wydruki przed zagnieceniami i zakrzywieniami. To rozwiązanie sprawia, że urządzenie
jest wydajne i niezawodne.
Wszystkie urządzenia drukujące Brother posiadają trzyletni ą gwarancj ę.

Specyfikacje

Technologia  Laser

LCD (ekran)  Tak (16 znaków x 2 linie)

Podajnik papieru  150 arkuszy

Odbiornik papieru  50 arkuszy

Procesor  200MHz

Interfejs standardowy USB 2.0 USB 2.0

Pamięć (RAM) Standardowa 16 MB

Prędkość druku Mono 20 str./min.

Gramatury papieru  od 65 do 105 g/m2

Czas wydruku 1 strony  10 sek.

Rozdzielczo ść druku  600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi)

Prędkość kopiowania  20 kopii/min.

Rozdzielczo ść kopiowania
Skan

 600 x 600 dpi

Zmniejszanie/Powi ększanie
kopii

 25% - 400%

Kopiowanie wielokrotne  99 stron

Rozdzielczo ść skanowania Optyczna 600 x 1200 dpi

Interpolowana 19,200 x 19,200 dpi

Eksploatacja startowa (w
zestawie)

 Toner na 1000 str.

Miesięczne obci ążenie  9000 stron

Przeglądaj produkty

Drukarki

Drukarki przenośne

Urządzenia wielofunkcyjne

Faksy

Systemy etykietowania

Drukarki etykiet

Skanery

Skanery przenośne

Maszyny do szycia

Oprogramowanie b-guard

Materiały eksploatacyjne

Akcesoria
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Pobór mocy Druk 380 Wat

Stan
gotowości 

40 Wat

Uśpienie 0,8 W

Poziom hałasu Drukowanie 51 dB

Waga  7 Kg

Wymiary (w x d x h)  385 x 340 x 255 mm

Systemy operacyjne  Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP
Professional x64 Edition, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows
8.1; Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x; Linux

Systemy operacyjne

Linux

Mac

Windows Vista

Windows 7

Eksploatacja

DR1030 DR-1030 Bęben (do 10 000 zadań)  

TN1030 Toner (do 1,000 stron zgodnie z normą ISO / IEC 19752)  

Nagrody & Certyfikaty

iF 2014
Od 1953 roku „iF Product Design Award“ uznawana jest za jedną z najważniejszych nagród
wzorniczych na świecie. Przyznawana jest przez ekspertów z całego świata za design, a także
innowacyjność, jakość wykonania oraz walory ekologiczne. W tym roku napłynęło 4 615 zgłoszeń z
55 krajów. Firma Brother została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem iF Product Design Award
2014 za wyróżniający się design wśród urządzeń biurowych i drukarek etykiet.
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Certyfikaty

Energy Star
Energy Star – niski poziom zużycia energii Cała linia wielofunkcyjnych, atramentowych urządzeń
drukujących posiada certyfikat ENERGY STAR, którym nagradzane są modele posiadające wyjątkowo
niski poziom zużycia energii. Ponadto Brother używa tylko materiałów, które nadają się do recyklingu.
Do more – zużywając mniej energii
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