Rápidas e
versáteis,
como precisa
Impressoras e
multifunções laser
LED a cores L3000

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER

brother.pt

FAX

WIRELESS
WIRELESS
WIFI

Desenhadas
para o ajudar no
dia a dia da sua
empresa
Alta velocidade a cores e a preto para não ter
que esperar pelos seus trabalhos impressos
aliada à poupança com as múltiplas opções de
consumíveis que oferecem.
Diversas opções de conectividade e segurança
para uma utilização flexível e fiável do
equipamento.
Tudo, com um ambiente de trabalho tranquilo
graças ao seu baixo nível de ruído em
funcionamento.

Multifunções laser LED a cores WiFi
com fax

IMPRESSORA COPIADORA

SCANNER

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAX WIRELESS
WIFI

Multifunções laser LED a cores WiFi
com fax e impressão automática em
frente e verso

IMPRESSORA COPIADORA

SCANNER

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAX WIRELESS
WIFI

Multifunções laser LED a cores WiFi
com fax e frente e verso automático
em todas as funções

IMPRESSORA COPIADORA

SCANNER

WIRELESS
WIRELESS
WIRELESS
FAX WIRELESS
WIFI

Até 18 ppm a cores e a preto

Igual ao MFC-L3710DW e ainda:

Igual ao MFC-L3750CDW e ainda:

PCL6 | BR-Script3 | PDF versão 1.7 |
XPS versão 1.0

Até 24 ppm a cores e a preto
Impressão automática em frente e
verso

Frente e verso automático em todas
as funções (impressão, cópia, scanner
e fax)

Placa de rede cablada

Bandeja multipropósito de 30 folhas

Impressão e digitalização diretas
através de USB

Conexão NFC

WiFi e WiFi Direct
Conexão móvel e conexão Cloud
LCD tátil a cores de 9,3 cm
Bandeja de entrada de 250 folhas
Ranhura manual
Nível de ruído em funcionamento de 45dB

Nível de ruído em funcionamento de
47dB

Toner incluído de 1.000 páginas cada
cor*

MFC-L3710CW
*ISO/IEC 19798.

MFC-L3750CDW

MFC-L3770CDW

Proteja a sua informação
com a impressão segura,
atribuindo ao documento um
código PIN que é necessário
introduzir no equipamento
para que seja impresso.
Controle o uso que é feito do
equipamento e os custos
com o bloqueio seguro de
funções, que permite atribuir
volumes de impressão e
funções por utilizador.

Multifunções laser LED a cores WiFi
com impressão automática em frente
e verso

IMPRESSORA COPIADORA

WIRELESS
WIRELESS
SCANNER WIRELESS
WIFI WIRELESS

Multifunções laser LED a cores WiFi
com alimentador de documentos e
impressão automática em frente e
verso

IMPRESSORA COPIADORA

WIRELESS
WIRELESS
SCANNER WIRELESS
WIFI WIRELESS

Até 18 ppm a cores e a preto

Igual ao DCP-L3510CDW e ainda:

PCL6 | BR-Script3 | PDF versão 1.7 |
XPS versão 1.0

Visor tátil a cores de 9,3 cm

Impressão automática em frente e verso
WiFi e WiFi Direct. Conexão móvel.
Visor de 2 linhas x 16 carateres
Bandeja de entrada de 250 folhas

Alimentador de documentos de 50
folhas
Placa de rede cablada
Conexão Cloud

Ranhura manual
Nível de ruído em funcionamento de
45dB
Toner incluído de 1.000 páginas cada
cor*

DCP-L3510CDW
*ISO/IEC 19798.

DCP-L3550CDW

Impressora laser LED a cores WiFi
com conexão móvel

Impressora laser LED a cores WiFi
com impressão automática em frente
e verso

IMPRESSORA WIRELESS
WIFI

IMPRESSORA WIRELESS
WIFI

WIRELESS

WIRELESS

Impressora laser LED a cores de alta
velocidade com NFC e impressão
automática em frente e verso

IMPRESSORA WIRELESS
WIFI

Até 18 ppm a cores e a preto

Igual à HL-L3210CW e ainda:

Igual à HL-L3230CDW e ainda:

PCL6 | BR-Script3 | PDF versão 1.7 |
XPS versão 1.0

Rede cablada

Até 24 ppm a cores e a preto

Impressão automática em frente e
verso

Visor tátil a cores de 6,8 cm

WiFi e WiFi Direct. Conexão móvel
Visor de 1 linha x 16 carateres

Conexão NFC
Conexão Cloud

Bandeja de entrada de 250 folhas

Nível de ruído em funcionamento de
47dB

Ranhura manual
Nível de ruído em funcionamento de 45dB
Toner incluído de 1.000 páginas cada
cor*

HL-L3210CW
*ISO/IEC 19798.

WIRELESS

HL-L3230CDW

HL-L3270CDW

Produtividade
à altura da sua
empresa

Pack poupança de toners

O complemento
perfeito para a
sua impressora
Brother
Pack poupança de 4 toners – preto, cião, magenta
e amarelo – com duração de 1.000 páginas* cada
cor para poupar reduzindo o custo de cada página
impressa.
O uso de consumíveis originais Brother assegura
uma ótima qualidade de impressão da primeira à
última página.

www.brother.eu/supplies

C

M

Consumíveis originais Brother
TN243CMYK
Preto, cião, magenta e amarelo - 1.000 páginas* cada cor

Y

BK

*Duração estimada segundo ISO/IEC 19798.

Os consumíveis
originais Brother
foram desenhados
para conseguir um
rendimento otimizado,
quando utilizados
em conjunto com os
nossos equipamentos

TN243BK
1.000 PÁGINAS*

TN243CMY
1.000 PÁGINAS*
CADA COR (CMY)

TN247BK
3.000 PÁGINAS*

TN247CMY
2.300 PÁGINAS*
CADA COR (CMY)

DR243CL
APROXIMADAMENTE
18.000 PÁGINAS

*Duração estimada segundo ISO/IEC 19798.

Trabalhamos consigo para
cuidar do meio ambiente
A Brother Earth representa o nosso compromisso
com as comunidades e o planeta, cumprindo a
nossa filosofia At your side.
Incentivamos os nossos clientes a reciclar os
consumíveis usados de tinta e toners sem custos.
Em troca, a Brother efetua doações à organização
Cool Earth. Com o nosso apoio, a organização
já salvou mais de 7.000 acres de floresta tropical
da destruição na Peru e Papua Nova Guiné,
protegendo a biodiversidade e ajudando as
aldeias a manter os seus habitats intactos. Com
a sua ajuda, podemos continuar a minimizar o
nosso impacto no meio ambiente.

Visite www.brother.pt para mais
informações.
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Especificações



Impressoras
Geral
Visor de 1 linha x 16 carateres



Visor tátil a cores de 6,8 cm



Memória 256 MB

Impressora





Até 18 ppm a cores e a preto




Até 24 ppm a cores e a preto
Velocidade duplex: até 6 ppm a cores e a preto



Velocidade duplex: até 8 ppm a cores e a preto







Resolução de impressão de até 2.400 ppp (600 x 2.400)







PCL6, BR-Script3, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0







Volume mensal recomendado até 1.500 páginas

Conectividade







USB 2.0 Hi Speed





Ethernet (10Base-T/100Base-TX)







Wireless IEEE 802.11b/g/n







Wi-Fi DirectTM



NFC para a impressão desde dispositivos móveis

Conexão móvel e Conexão Cloud







iPrint&Scan







Brother Print Service plugin for Android







AirPrint







Google Cloud Print







Mopria

Manuseamento de papel 2







Bandeja de entrada de 250 folhas







Ranhura manual de 1 folha







Capacidade de saída: 150 folhas (viradas para baixo) e 1 folha (virada para cima)







Gramagem da bandeja de entrada e ranhura manual: 60 a 163 g/m2





Gramagem do duplex: 60 a 163 g/m2

Consumíveis

1
2







Toner incluído: 1.000 páginas1 cada cor (BK/CMY)







Toner standard: 1.000 páginas1 cada cor (BK/CMY)







Toner XL: 3.000 páginas1/preto e 2.300 páginas1/cores (CMY)







Tambor: aproximadamente 18.000 páginas (a 1 página por trabalho)







Correia: aproximadamente 50.000 páginas (a 2 páginas por trabalho)







Recipiente toner residual: aproximadamente 50.000 páginas (a 5 páginas por trabalho)

Duração estimada segundo ISO/IEC 19798.
Calculado com papel de 80g/m2
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Geral
Visor de 2 linhas x 16 carateres




Multifunções

Visor tátil a cores de 9,3 cm
Memória 512 MB

Impressora





Até 18 ppm a cores e a preto











Até 24 ppm a cores e a preto
Velocidade duplex: até 6 ppm a cores e a preto









































Velocidade duplex: até 8 ppm a cores e a preto








Até 27/21 ipm a preto e a cores (ISO/IEC 17991)

Resolução de impressão de até 2.400 ppp (600 x 2.400)
PCL6, BR-Script3, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0
Volume mensal recomendado até 1.500 páginas

Scanner




Velocidade duplex: até 54/32 ipm a preto e a cores (ISO/IEC 17991)
Resolução desde o vidro do scanner: 1.200 x 2.400 ppp
Resolução desde o ADF: 600 x 600 ppp
Digitaliza a: email, imagem, OCR, ficheiro, FTP, pasta de rede (apenas Windows) e SharePoint3
Digitalização direta a: Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive & OneNote4

Cópia





Até 18 cpm a cores e a preto






















Até 24 cpm a cores e a preto
Cópia automática em frente e verso
Resolução de cópia: 600 x 600 ppp

Fax





Fax 33,6Kbps/ Memória de 500 páginas
PC-Fax de envio e receção
Fax automático em frente e verso

Conectividade

































Hi-Speed USB 2.0
Ranhura USB frontal
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Wireless IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi DirectTM
Conexão móvel: iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Airprint, Google Cloud print, Mopria
NFC para a conexão com dispositivos móveis
Conexão Cloud

Manuseamento de papel5

































Bandeja de entrada de 250 folhas
Ranhura manual de 1 folha







Bandeja multipropósito de 30 folhas
Alimentador automático de documentos de 50 folhas
Capacidade de saída: 150 folhas (viradas para baixo) e 1 folha (virada para cima)
Gramagem da bandeja de entrada, ranhura manual, multiproprósito e duplex: 60 a 163g/m2
Gramagem do ADF: 60 a 105g/m2

Consumíveis




































Toner incluído: 1.000 páginas1 cada cor (BK/CMY)
Toner standard: 1.000 páginas1 cada cor (BK/CMY)

Toner XL: 3.000 páginas1/preto e 2.300 páginas1/cores (CMY)
Tambor: aproximadamente 18.000 páginas (a 1 página por trabalho)
Correia: aproximadamente 50.000 páginas (a 2 páginas por trabalho)
Recipiente toner residual: aproximadamente 50.000 páginas (a 5 páginas por trabalho)

Duração estimada segundo ISO/IEC 19798.
Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com
3
Requer software da Brother.
1

4

2

5

Requer conexão à internet
Calculado com papel de 80g/m2

Contacto:

www.brother.pt

Brother Ibéria, S.L.U.
Edifício Brother
Rua da garagem, nº7
2790-078 Carnaxide
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd. Todas as marcas
e nomes de produtos são marcas registadas das suas respetivas empresas.

