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Időt spórolhat, ha kihasználja a hasznos funkciókat: közvetlen dokumentum küldés a 

nyomtatóról e-mail-ben, SharePoint-on keresztül és egyéb lokációkról. A gyors, 

34 lap/perc nyomtatási sebességgel kombinálva és a rugalmas papírkezelésnek 

köszönhetően sokféle papírtípust használva, professzionális megjelenésű nyomatokat

készíthet.

A költségek minimalizálása a legtöbb irodában a kulcsfontosságú szempontok közé 

tartozik. Biztos lehet benne, hogy a DCP-B7500D költséghatékony készülék, amely a 

2,000 oldalas kezdő tonerrel használva segíti ennek megvalósítását. Eredeti Brother

tonereket használva tökéletes nyomatokat készíthet.

A halk működés nem egyenlő a lassú működéssel. A DCP-B7500D kevesebb, mint 

50dB-lel működök. Kis helyigényű, akár egy asztalon is kényelmesen elférnek és 

csendben végzi a nyomtatási feladatokat.

A robusztus és tartós anyagokból gyártott DCP-B7500D készüléket hosszú időre 

terveztük, így éveken át segíthetik Önt mindennapi munkája során. Nem kell aggódnia az 

időtállóság miatt, mivel strapabíró anyagokból készült.
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Elektrofotografikus

lézernyomtató 

1. osztályú lézer

termék (IEC60825-

1:2014)

600MHz

128MB

2 soros, 16 karakteres LCD kijelző

Hi-Speed USB 2.0

Akár 34lpp (lap/perc)

Akár 16 oldal/perc

(8 lap/perc)

Max. 1,200 x 1,200dpi

Nyomtató zajkibocsátásának 

csökkentése a nyomtatási 

sebesség 13 lpp-re 

csökkentésével

A papír mindkét oldalára 

nyomtat

Kevesebb, mint 8.5 

másodperc készenléti 

módból

Kevesebb, mint 9 másodperc 

alvó módból

PCL6, BR-Script3  

(PostScript®3TM nyelvi

emuláció), PDF version1.7

66 scalable fonts, 12 bitmap

fonts, 16 vonalkód

73 scalable fonts

Code39, Interleaved 2 of 5,  

FIM (US-PostNet, Post Net  

(US-PostNet) EAN-8, EAN-13, 

UPC-A, UPC-E,

Codabar, ISBN(EAN),  

ISBN(UPC-E), Code128

(set A, set B, set C),

EAN128 (set A, set B, 

set C),  Code93, 

GS1Databar, MSI

Spórolj papírt 2, 4, 9, 

16 vagy 25 A4-es oldal 

kicsinyítésével egy A4-

es oldalra (Mac 2, 4, 6, 

9, vagy 16)

A4-es oldal felnagyítása 

poszter méretre 4, 9,16 vagy 

25 A4 oldal felhasználásával

Dokumentumok nyomtatása 

előre meghatározott szöveggel 

vagy a felhasználó által 

megadott üzenetekkel

Dokumentumok azonosítása 

(dátum & idő, rövid üzenet 

vagy PC felhasználónév)

Kézi kétoldalas nyomtatás 

(automatikus 2 oldalas 

nyomtatást nem támogató 

média esetén)

A5 méretű brosúra nyomtatása 

automatikus 2 oldalas 

nyomtatással vagy manuális 

kétoldalas töltéssel

Üres oldalak figyelmen kívül 

hagyása nyomtatáskor

Gyakran használt driverek 

mentése és előhívása, saját 

profil készítése

Dokumentumban található 

összes szöveg fekete színű 

nyomtatása

Elektronikus másolat funkció, 

amely az összes nyomtatott 

dokumentum egy példányát PDF-

ként elmenti

Windows® driver, amely 

lehetővé teszi a nyomtatást 

bármely hálózaton, vagy 

helyileg csatlakoztatott 

Brother lézer nyomtatón, 

amely PostScript támogatott

Generic PCLXL driver

A műszaki paraméterek a nyomtatás 

időpontjában megfeleltek a 

valóságnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett 

márkaneve. A felsorolt terméknevek 

bejegyzett védjegyek vagy az 

illetékes vállalat márkanevei. 

Windows® 10

(32 & 64 bit editions)

Windows® 8.1

(32 & 64 bit editions)

Windows® 8

(32 & 64 bit editions)

Windows® 7

(32 & 64 bit editions)

macOS v10.10.5,  

10.11.x, 10.12.x, 10.13.x,

10.14.x, 10.15.x

(csak letöltés)

CUPS, LPD/LPRng

(32 & 64 bit editions)

** Windows® Server támogatás csak hálózatos nyomtatás esetén
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Standard
Sima & újrahasznosított 

papír (60 - 163g/m2)  

Kézi adagolónyílás

Sima, újrahasznosított, 

bond,  címke, boríték,  

(60 - 230g/m2)  

2-oldalas nyomtatás

Sima & újrahasznosított 

papír (60 - 105g/m2)

Igen, a kézi adagolónyílásból: 

támogatás 1 borítékhoz/ lap
Standard tálca
A4, Letter, A5, A5 (hosszanti 

él),  A6, Executive

Kézi adagolónyílás
Szélesség: 76.2mm -

215.9mm x  Hosszúság: 

127mm - 355.6mm  

2-oldalas nyomtatás

A4

Nyomtatás és 

szkennelés Windows® 

8,10 vagy Windows RT

Tablet használatával

Akár 34 lpp (másolat per

perc)

Kevesebb, mint 10 mp 

készenléti módból

Akár 600 x 600dpi

Akár 99 másolat készítése az 

eredetiről

(gyűjtés vagy szortírozás)

25% - 400% között 1% -os 

léptékkel

2 vagy 4 oldal kicsinyítése 

egy A4-es oldalra

Egy ID kártya (azonosító 

igazolvány) két

oldalának másolása egy A4-es 

oldalra

256 szürkeárnyalat (8 bit)

Számlák, nyugták másolása éles 

minőségben

Standard tálca - 250 lap

Kézi adagoló- 1 lap

Szöveggel lefelé- 120 lap

Szöveggel felfelé

(egyenes papírút) - 1 lap
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A műszaki paraméterek a nyomtatás 

időpontjában megfeleltek a 

valóságnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett 

márkaneve. A felsorolt terméknevek 

bejegyzett védjegyek vagy az 

illetékes vállalat márkanevei. 



Akár 19,200 x 19,200dpi

16,777,216 színes változat

(24 bit)

256 szürkeárnyalat (8 bit)

Szkennelés E-mailbe, OCR-be,

képbe, fájlba

Háttérszín eltávolítása, üres lap 

felismerése , ID szkennelés4,

1 a 2-be szkennelés4, osztott 

PDF

Dokumentumok szkennelése 

közvetlenül SharePointba

Szkennelés közvetlenül

Windows®-ba (Windows® 7 & újabb 

verzióból)  szkenner driver 

installálása nélkül

Windows® 10

(32 & 64 bit editions)

Windows® 8

(32 & 64 bit editions)

Windows® 8

(32 & 64 bit editions)

ICA

macOS 10.8.x vagy 

újabb

SANE(32 & 64 bit

editions)

CIS (Contact Image Sensor)

Igen

23.6kpp (kép per perc)

7.5kpp (kép per perc)

Akár 1,200 x 1,200dpi
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2,000 oldal1

2,000 oldal1 (TN-B023)

Kb. 12,000 oldal

Tonerkazetta, dobegység,

tápkábel, telepítő szoftver

Windows®-hoz, gyors 

telepítési útmutató (PC 

interfész kábel NEM 

tartozék)

A kellékanyagok fogyása a 

nyomatok százalékos 

fedettségétől, a papír 

méretétől

és nyomtatási felületétől, 

valamint a média típusától 

függően változhat.

Monitorozza és kontrollálja a 

nyomtatási költségeket bármely 

Brother és harmadik fél

készülékén

Központi telepítési és 

testreszabási lehetőség

a szoftverekhez és 

illesztőprogramokhoz

Moduláris telepítők Active

Directory-n

keresztül történő 

megosztása®

A műszaki paraméterek a nyomtatás 

időpontjában megfeleltek a 

valóságnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett 

márkaneve. A felsorolt terméknevek 

bejegyzett védjegyek vagy az 

illetékes vállalat márkanevei. 



410 x 398.5 x 272 mm - 9.6kg 580 x 517 x 434 mm - 13.5kg

Max. 2,000 oldal Max. 15,000 oldal

Nyomtatáskor- 475W (260W

csendes módban),

Készenléti mód - 42W,  

Alvó mód - 6.2W,  

Mélyalvó mód- 0.9W,  

Kikapcsolva- 0.03W

1.352kWh / hét

Nyomtatáskor 49dbA,
Csendes módban 44dbA,

Készenléti módban

Akár 30dbA

Készenléti állapotban 

kevesebb áramot

fogyaszt

Csökkentett tonerhasználat, 

csökkenő

költségek

Igen

A műszaki paraméterek a nyomtatás 

időpontjában megfeleltek a 

valóságnak. A Brother a Brother

Industries Ltd. bejegyzett 

márkaneve. A felsorolt terméknevek 

bejegyzett védjegyek vagy az 

illetékes vállalat márkanevei. 

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a 

felelősségvállalásra, környezetünk tiszteletére és a pozitív cselekvésre 

ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, 

ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth. 

http://www.brotherearth.com/

