
DCP-1610W

SNEL, COMPACT EN BETROUWBAAR

De DCP-1610W is een compacte, draadloze 
all-in-one zwart-witlaserprinter met een reeks 
handige scan- en kopieerfuncties.  Ideaal 
voor een actief thuiskantoor.  

SCAN KOPIEPRINT FAX

- Printsnelheid tot 20 pagina’s per minuut
- Wi-Fi en USB interface 
- Printresolutie tot 2400 x 600 dpi
- Papierinvoer voor 150 vel                                      
- Scan naar e-mail, afbeelding en bestand
- Eenvoudig te vervangen tonercartridges    
   voor 1.000 pagina’s
- Direct printen vanaf, en scannen naar    
   smartphone of tablet

SNEL EN EENVOUDIG 
DRAADLOOS PRINTEN



De DCP-1610W is een snelle en duurzame laserprinter, waarmee u moeiteloos en zonder problemen documenten in zwart-
wit kunt afdrukken. U heeft tevens de beschikking over diverse gebruiksvriendelijke scan- en kopieerfuncties, die u helpen uw 
werkzaamheden efficiënter en sneller uit te voeren. Vanwege het stijlvolle en zeer compacte design is deze printer
ideaal voor plekken waar de ruimte beperkt is, zoals een bureau, een stelling of een plank.

DCP-1610W TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zwart-witlaserprinter

Zwart-witcopier 

Kleurenscanner 

Technologie Elektrofotografische zwart-witlaserprinter
Laserclassificatie             Klasse 1 laserproduct  (IEC 60825-1:2007)
Printsnelheid Tot 20 ppm (pagina’s per minuut)
Printresolutie Tot 2400 x 600 dpi (HQ1200 technologie)   
Eerste pagina minder dan 10 seconden (vanuit de stand-by stand)
Processor 200 MHz
Geheugen 32 MB
Emulatie GDI (host based)
Lokale interface Hi-Speed USB 2.0
Draadloze netwerk interface IEEE 802.11b/g/n
Mobiele oplossingen Brother iPrint&Scan app
Display LCD scherm | 2 regels van 16 karakters

Kopieersnelheid A4 Tot  20 kpm (kopieën per minuut)
Kopieerresolutie Tot 600 x 600 dpi
Meerdere kopieën Maak tot 99 kopieën van één pagina
Vergroot / verklein ratio Vergroot en verklein van 25% tot 400%  
 in stappen van 1% 
N in 1 kopie Verklein 2 of 4 pagina’s tot één A4 pagina

Scanresolutie Tot 600 x 1200 dpi
Scanresolutie (gëinterpoleerd) Tot 19200 x 19200 dpi
Scan functies via PC Documenten scannen naar e-mail, afbeelding en bestand 
 (alleen beschikbaar met bijgeleverde software)

Papier

Papierinvoer 2 150 vel
Papieruitvoer 2 50 vel (met de bedrukte zijde onder)
Papier soort en gewicht Standaard en recycled papier (65 - 105 g/m2)
Papierformaten A4, letter, legal, folio, A5, A5 (long edge), B5 en   
 executive 

STIJLVOL EN COMPACT DESIGN
De stijlvolle Brother DCP-1610W is zeer 
compact uitgevoerd en kan daardoor 
eenvoudig op een plank of een bureau 
geplaatst worden. Wat betreft de 
printsnelheid en printkwaliteit doet deze 
kleine laserprinter niet onder voor modellen 
uit een duurdere klasse.

MAKKELIJK TE INSTALLEREN
De DCP-1610W is zeer eenvoudig te 
installeren, zowel via USB als draadloos. 
Na het opstarten van de installatie 
procedure kan er binnen enkele minuten 
geprint worden via PC, smartphone of 
tablet.

AFDRUKKEN ZONDER PROBLEMEN
Dankzij de innovatieve anti-jam technologie 
worden papierstoringen tot een minimum 
beperkt en print u tot wel 20 pagina’s per 
minuut. De eerste pagina wordt al geprint in 
minder dan 10 seconden. 

1 Cartridge inhoud wordt berekend In overeenstemming met ISO/IEC19752 
2 Berekend met standaard 80 g/m2 papier 
3 Optionele gratis download via http://solutions.brother.com   

Verbruiksartikelen

Meegeleverde toner Circa 700 pagina’s 1

Standaard toner  TN-1050 - circa 1.000 pagina’s 1

Drum DR-1050 - circa 10.000 A4 pagina’s 

Gebruik

ORIGINELE

Met verpakking BxHxD: 48,1 x 40,6 x 43,6 cm - 9 kg
Zonder verpakking BxHxD: 38,5 x 25,5 x 34 cm - 7,2 kg

Afmeting en gewicht

Stroomverbruik 390 W in werking, 50 W gereed,   
 0.9 W in diepe slaapstand,  
 0.28 W stroomuitschakelstand
TEC waarde 0.7 kWh / Week
Geluidsniveau (in werking) Geluidsdruk - minder dan 52 dB(A) 
 Geluidsvermogen - minder dan 6.6 B(A)
Aanbevolen 
maandelijks printvolume 250 tot 1800 pagina’s 

Overige

Software

Windows® besturingssystemen     Windows® 8, Windows® 7,    
 Windows® Vista, Windows® XP,   
 Windows® Server 2012(R2), 2008(R2), 2003(R2)
 Windows® Server ondersteunt alleen netwerk  
 printen
Macintosh3 besturingssystemen Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux3 besturingssystemen CUPS, LPD/LPRng

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother 
is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde 
handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.
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