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Компактно монохромно лазерно 
мултифункционално устройство
DCP-7055 ви предлага печат, 
сканиране и копиране в едно компактно 
мултифункционално устройство. Бързи и с 
високо качество резултати комбинирани с 
по-малки разходи са идеалното решение за 
клиенти, които влагат разумно парите си.

DCP-7055 Компактно монохромно лазерно мултифункционално устройство

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H
Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2
Тел: +3592 958 35 25  Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg
Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска 
марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или 
търговски марки на съответните компании.

DCP-7055 

Монохромен копир

Цветен скенер

Спецификации на хартията

Монохромен лазерен принтер

Функции на драйвера на принтера 

Консумативи 

Размери / Тегло 

Други 

Технология  Електрофотографска монохромна лазерна
Лазер  Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2007)
Скорост на печат A4  До 20 стр/мин 
Резолюция    HQ1200 (2,400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
Процесор   200MHz (ARM9)
Време за загряване  По-малко от 7 сек. (от режим sleep)
Време за излизане на първо копие    По-малко от 10 сек. (от режим ready)
Емулация  GDI (хост базирана)
Памет   16MB
Интерфейс    Високоскоростен USB 2.0
Дисплей    16 знака, двуредов LCD дисплей

N-up печат Намалява 2, 4, 9, 16 или 25 A4 страници до 1 A4 страница 
Печат на плакат  Увеличава 1 A4 страница до плакат, използвайки 4, 9,     
 16 или 25 A4 страници
Печат на воден знак   Добавете определен текст или съобщение към документа като воден знак 
Печатане на книжка Печат лесен за четене, разпечатване на професионален документ в А5   
 формат използвайки ръчно обръщане на листа.
Печат на горен  Разпечатва документи с час и дата или ID на потребителя
и долен колонтитул

Тонер в комплекта 700 страници*
Стандартна тонер касета  1000 страници*
[TN-2010] 
Барабан [DR-2200]   До 12,000 страници (при 1 стр. на задача)

С кашон 527 (Ш) x 510 (Д) x 440 (В) mm / 12,9kg
Без кашон   405 (Ш) x 398.5 (Д) x 268 (В) mm / 9,8kg

Консумация на електроенергия     445W при печат
 55W в готовност
 0.9 режим deep sleep
TEC стойност   0.968kWh на седмица
Ниво на шума Налягане на звука (при печат) по-малко от 53dBA  
 по-малко от 30 dBA в режим готовнос
 Сила на звука - по-малко от 6.6B при печат 
 по-малко от 4.30B в режим готовност
Екологичност Power save - по-малко енергия, когато не се ползва
 Toner save - по-малък разход на тонер
Препоръчително месечно   
натоварване                                       250 до 1,600 страници

Скорост A4   До 20стр/мин 
Резолюция     До 600 x 600dpi
Време за излизане на първо копие По-малко от 12 сек.
Много копия  Прави до 99 копия на всяка страница
Увеличаване/Намаляване  Намалява и увеличава документи от 25% до 400% използвайки  
  1% стъпка
N в 1 копия   Позволява на потребителя да намали 2 или 4 страници на 1 А4.  

Резолюция    До 600 x 2,400dpi 
Резолюция (увеличена)    До 19,200 x 19,200dpi
Скала на сивото   256 оттенъка на сивото за копиране и сканиране
Дълбочина на цвета   48 битово вътрешно, 24 битово външно
Функции на сканиране    Възможност за сканиране на документи към E-mail, изображение,   
  OCR или файл**

Драйвер за принтер - софтуер
Windows® Windows® 7 (32 & 64 битови версии),  
 Windows Vista® (32 & 64 битови версии),    
 Windows® XP Home Edition,  
 Windows® XP Professional (32 & 64 битови версии),   
 Windows® 2000 Professional
Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux*** CUPS & LPD/LPRng печатаща система (работна среда x86, x64)

Видове носители      Стандартна тава за хартия - Тънка хартия, Обикновена хартия,    
  плътна хартия, рециклирана хартия,   
  Слот за ръчно подаване - Тънка хартия, Обикновена хартия,    
  Дебела хартия,  
  плътна хартия, Рециклирана хартия, Пликове, Етикети,
Тегло на носителя  Стандартна тава за 250 листа - 60 - 105 g/m 2 (16 - 28 lb)
  Слот за ръчно подаване -  60 - 163 g/m 2 (16 - 28 lb)
Размери на носителя     Стандартна тава за хартия - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge),  
  B6 ( ISO), А6, Executive 
  Слот за ръчно подаване -  ширина 76.2 до 216 mm, 
  дължина 116 до 406.4 mm; 
Извеждане на хартия   100 листа (с лицевата страна надолу), 1 лист (с лицевата страна нагоре)  
  Прав път на хартията

DCP-7055 Технически характеристики

	Мултифункционално монохромно лазерно                 
  устройство - печат, копиране и сканиране

	Скорост на печат до 20 стр/мин

	Излизане на първо копие за по-малко от 10 сек.

	Резолюция  HQ1200 (2,400 x 600 dpi) за високо   
   качество на разпечатките

	Лесен за употреба контролен панел с двуредов  
  LCD дисплей

	Компактен, спестяващ място дизайн

	Голяма тава за хартия за 250 листа и слот за      
  ръчно подаване на хартия

DCP-7055 ви предлага високо качество на разпечатките, сканиране и копиране в едно компактно 
мултифункционално устройство. Със скорост на печат до 20 стр/мин, разпечатване на първо 
копие за по малко от 10 сек., точно и ясно изобразяване на детайлите и  високата резолюция 
при печат вие постигате отлични резултати.
Посредством плоския скенер с висока резолюция сканирате изображения с отлично качество 
директно към компютъра си. Мултифункционалната тава за единично подаване на хартия може 
да ползвате за разпечатване на плътни носители или пощенски пликове, а стандартната тава за 
хартия е с капацитет 250 листа, което ви спестява постоянното прежареждане с хартия.  

DCP-7055 е създаден за клиенти, които разумно влагат парите си. Множество функции 
включително печат в режим N в 1, където множество страници могат да се намалят до една 
А4 страница, режима Toner save mode (пестене на тонер), консумативи, които се подменят 
индивидуално и сменяте само този който е свършил, всичко това ви пести време и средства.
Когато устройството е в режим Sleep консумира само 0,9 W електрическа енергия. То е 
най-енергоспестяващото лазерно мултифункционално устройство от Brother, горд носител 
на сертификата за енергийна ефективност ENERGY STAR. В допълнение може да върнете 
използвания от вас консуматив на Brother за безплатно рециклиране.  

Контакт:



Устройство с множество функции-
задоволява всички ваши офис нужди, 
а пести време и средства 

Сканиране на цветни документи директно 
към вашия компютър

Бързо и качествено принтиране и копиране 
със скорост до 20 стр/мин

Печат на плътна хартия и пощенски пликове чрез слота 
за ръчно подаване

DCP-7055 

С множество функции
С DCP-7055 и скорост от 20 стр/мин за печат 
и копиране вие получавате бързи и с отлично 
качество резултати. С вградената тава за 
250 листа не ви се налага постоянно да 
презареждате с хартия, което ви пести време, 
а чрез мултифункционалната тава може да 
печатате на плътна хартия както и на пощенски 
пликове. Посредством плоския скенер с 
висока резолюция сканирате бързо и лесно 
изображения с отлично качество директно към 
компютъра си.       

Лесен за употреба
С това устройство вие получавате изобилие 
от функции, а чрез двуредовия сензорен LCD 
дисплей имате незабавен достъп до най-често 
използваните от тях. С лесното за работа меню 
бързо променяте настройките, а подмяната на 
консумативите, които се намират в предната 
част на устройството е детска игра.  
 
Минимум разходи
С DCP-7055 високото качество не означава 
повече разходи. Спестете хартия и намалете 
разхода на тонер с печат в режим N в 1, където 
множество страници могат да се намалят до 
една А4 страница, а с режима Toner save mode 
(пестене на тонер) намалявате разхода на 
тонер.

Екологично съобразен
DCP-7055 е носител на сертификата ENERGY 
STAR, което за вас означава по-малък разход 
на електрическа енергия. Консумативите 
са отделни  и се подменят индивидуално, 
така сменяте само този който е свършил, 
това заедно с възможността да върнете 
използваните консумативи на Brother за 
безплатно рециклиране допринася за по-малко 
вредно въздействие върху околната среда. 
 
Пълен софтуер
Устройството е с пълен набор лесен 
за употреба софтуер, който подобрява 
вашата продуктивност. С функционалния 
Scansoft®PaperportTM (софтуер за обработка 
на документ) може да сканирате цветно важни 
документи като фактури, да ги съхранявате  
и обработвате електронно за бъдещи нужди.


