


Especifi cações Técnicas

DCP-7065DN

Impressão

Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfi co

Velocidade de Impressão (Máx.) 27ppm (Preto)

Tempo de Impressão da Primeira 
Página < 8,5 segundos 

Resolução de Impressão (Máx.) 2400 x 600 dpi

Impressão Duplex Automática Sim

Emulação da Impressora GDI

Interfaces Padrão Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade

Compatibilidade com Windows® Windows®7 / Windows Vista® / XP / XP Professional x64 / 2000 / 
Server 2003 / 2008^

Compatibilidade com Mac Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Cópia

Cópia Sem Uso do PC Sim

Velocidade da Cópia (Máx.) 27cpm (Preto)

Resolução da Cópia (Máx.) 600 x 600 dpi

Cópias Múltiplas Sim (até 99)

Cópias Ordenadas Sim

Redução / Ampliação 25% - 400% em incrementos de 1%

Cópia de ID (Carteira de Identidade) Sim

Tamanho do Documento no Vidro 
de Exposição Carta / A4

Digitali-
zação

Digitalização em Cores e P/B Sim

Resolução Óptica (Máx.) 600 x 2400 dpi

Resolução Interpolada (Máx.) 19200 x 19200 dpi

Confi guração de Perfi s de 
Digitalização Não

Visualizador de Documento / 
Software OCR

ScanSoft® PaperPort® SE com OCR da NUANCE™
Software para Windows e Presto!® PageManager® 9 para Mac

Manuseio 
de Papel▲

Capacidade Padrão de Entrada Bandeja de papel com capacidade para 250 folhas, 
entrada para alimentação manual de folha única 

Capacidade de Saída 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) 

Capacidade do Alimentador 
Automático de Documentos (ADF) 35 páginas 

Rede
Compatibilidade de Rede TCP/IP (IPv4/IPv6), Apple® Simple Network Confi guration

Recursos de Rede Impressão e Digitalização

Outros

Tela (LCD) Display com 2 linhas x 16 caracteres, com iluminação de fundo

Dimensões da Máquina (L x A x P) 40,4 x 31,5 x 39,9 cm (15,9" x 12,4" x 15,7")

Dimensões da Caixa (L x A x P) 52,6 x 49,3 x 51,0 cm (20,7" x 19,4" x 20,1")

Peso da Máquina / Peso da Caixa 11,4 kg / 14,6 kg 

Código UPC 0 12502 62712 8 

Garantia / Serviço 1 ano de garantia limitada/ peças e mão de obra
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• Principais Características:

• Impressões e cópias em até 27 ppm 

• Impressão duplex automática (frente e verso)

• Resolução de impressão de até 2400 x 600 dpi

• Interfaces Ethernet e USB 2.0 de Alta Velocidade

• Bandeja ajustável com capacidade para 250 folhas de 
papel tamanho Carta a Ofício

• Cópias convenientes, sem necessidade de um 
computador

• Alimentador automático de documentos (ADF) com
capacidade para até 35 folhas

• Alta qualidade de digitalização em cores com resolução 
de até 19200 dpi (interpolada)

• Suporta grande variedade de recursos “Digitalizar para”, 
incluindo E-mail, arquivo, imagem e OCR

• 32 MB de memória

DCP-7065DN
Multifuncional Laser Compacto com Impressão Duplex e Rede
O DCP-7065DN é um ótimo complemento para um escritório de pequeno porte. Ele oferece impressão 
nítida e com aparência profi ssional, cópia conveniente através do vidro de exposição e digitalização em 
cores de alta qualidade em um único dispositivo compacto. Confi ável e robusto, este multifuncional inclui 
a conexão em rede para permitir o compartilhamento com vários usuários. Além disso, o DCP-7065DN  
oferece o recurso de impressão duplex integrado que produz impressões frente e verso com facilidade. E 
mais, um cartucho de toner de alto rendimento opcional* está disponível para ajudar a reduzir seus custos 
operacionais.

www.brotherearth.com

*  Devem ser adquiridos separadamente. 
▼  Rendimento aproximado de acordo com a ISO/IEC 19752   
 (Carta/A4).
†  O rendimento é aproximado e pode variar de acordo com   
 as condições de uso. 

▲  Todas as referências relativas às folhas de papel referem-se  
 ao papel Bond (20 lb).
^  Impressão em rede somente para Sistema Operacional   
 Windows Server.

Suprimentos e Acessórios*

Para obter especifi cações técnicas completas e mais informações, visite 
www.brother.com.br

TN420: Cartucho de Toner de Rendimento Padrão 

 (1.200 páginas)▼

TN450:  Cartucho de Toner de Alto Rendimento 

 (2.600 páginas)▼

DR420: Unidade de Cilindro (12.000 páginas)†

Trabalhando com você para um meio ambiente melhor


