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Crie 
documentos 
impactantes 
até tamanho A3

Crie documentos impactantes até tamanho A3. 

Alta capacidade de papel para maior autonomia e flexibilidade 

de formatos de papel: 600 folhas distribuídas em 3 bandejas; 

bandeja de entrada, bandeja inferior e bandeja multipropósito.

Alimentador automático de documentos de 50 folhas duplex 

e de passagem única, para poupar tempo nas tarefas 

relacionadas com a digitalização.

Rapidez com uma velocidade de impressão de 22/20 ppm a 

preto e cores1 e um tempo de impressão da primeira página 

de apenas 6 segundos2.

Reduz os gastos na impressão com frente e verso automática 

e tinteiros XL opcionais, com duração de 6.000 páginas

a preto e 5.000 páginas cada cor3.

1ISO/IEC 247344  2ISO/IEC17629  3ISO/IEC24711 





Multifunções de tinta profissional A4 com impressão 
até tamanho A3.

MFC-J5945DW

22/20 ppm preto/cores (ISO/IEC 24734)

Tempo de impressão 1ª página de 5,5 seg/preto e 6 seg/cores (ISO/IEC 19629)

Frente e verso automática A4 em todas as funções

Visor tátil de 9,3 cm

Rede cablada, WiFi e Wi-Fi Direct. Conexão móvel e Cloud

NFC para conexão com dispositivos móveis e autenticação

2 bandejas de papel com capacidade de 250 folhas A3 cada uma

Bandeja multipropósito para 100 folhas até A3

Alimentador automático duplex A4 de 50 folhas

Tinteiros incluídos de 3.000 págs/preto e 1.500 págs/cada cor*

Tinteiros XL opcionais de 6.000 págs/preto e 5.000 págs/cada cor*

*ISO/IEC 24711

MFC-J6945DW

Multifunções de tinta profissional A4 e A3 em todas 
as funções. 

WIRELESS

22/20 ppm preto/cores (ISO/IEC 24734)

Tempo de impressão 1ª página de 5,5 seg/preto e 6 seg/cores (ISO/IEC 19629)

Frente e verso automático A3 em todas as funções

Visor tátil de 9,3 cm

Rede cablada, WiFi e Wi-Fi Direct. Conexão móvel e Cloud

NFC para conexão com dispositivos móveis e autenticação

2 bandejas de papel com capacidade de 250 folhas A3 cada uma

Bandeja multipropósito para 100 folhas até A3

Alimentador automático duplex A3 de 50 folhas

Tinteiros incluídos de 3.000 págs/preto e 1.500 págs/cada cor*

Tinteiros XL opcionais de 6.000 págs/preto e 5.000 págs/cada cor*

*ISO/IEC 24711



Desenhadas 
para se 
adaptarem  
ao ritmo da 
sua empresa

22/20 ppm preto/cores (ISO/IEC 24734)

Tempo de impressão da 1ª página de 5,5 seg/preto e 6 seg/cores (ISO/IEC 19629)

Impressão automática em frente e verso A3

Visor tátil de 6,8 cm

Rede cablada, WiFi e Wi-Fi Direct. Conexão móvel e Cloud

NFC para conexão com dispositivos móveis e autenticação

2 bandejas de papel com capacidade de 250 folhas A3 cada uma

Bandeja multipropósito para 100 folhas até A3

Tinteiros incluídos de 3.000 págs/preto e 1.500 págs/cada cor*

Tinteiros XL opcionais de 6.000 págs/preto e 5.000 págs/cada cor*

*ISO/IEC 24711

Impressora de tinta profissional A4 e A3.

HL-J6000DW



Bloqueio seguro de funções

Controla o uso que é feito do equipamento e os gastos de impressão 

com o bloqueio seguro de funções, que permite atribuir funções 

disponíveis por utilizador e determinar volumes de impressão até 100 

utilizadores.

Conexão NFC

A conexão NFC disponível nos equipamentos, além de facilitar a 

conectividade com dispositivos móveis, permite a autenticação de 

utilizadores através de cartões NFC compatíveis.

Impressão segura 
Protege a informação que imprime atribuindo um código PIN. O 

trabalho não é impresso até que seja introduzido o código PIN no 

visor do equipamento.

A segurança é um elemento muito 
importante em qualquer negócio. 

A Brother inclui na gama X SERIES diferentes 

opções para proteger a informação, controlar 

o uso do equipamento e os gastos de 

impressão.

Segurança 
à altura do 
seu negócio



Segurança da Impressão

Desenvolvida para empresas ou organizações onde se trabalha 

com dados sensíveis ou confidenciais e é necessário garantir a 

privacidade. Secure Print+ é uma solução de segurança que permite 

controlar o uso das funções da impressora de uma forma simples.

Tire o máximo 
partido do seu 
equipamento

Personalização do visor

Custom User Interface (CUI) permite personalizar completamente 

o visor LCD do seu equipamento criando acessos personalizados, 

fluxos de trabalho, restringindo o acesso a funções e evitando fugas 

de informação.

Gestão documental por código de barras

A solução Barcode Utility (BCU) permite automatizar a gestão de 

documentos através da leitura de códigos de barras processando 

automaticamente os documentos para arquivo (não disponível na  

HL-J6000DW).

Soluções avançadas da Brother* 

*Não incluídas nos equipamentos, requerem compra adicional.



Page gauge 

Don’t be caught out with no ink when you need it most. You can 

have complete visibility on how much ink is left in your cartridges 

with an approximate page counter measured by ISO certification. 

The ink cartridge design also allows you to see how much ink is left, 

giving reassurance of when the inks need to be replaced.  

O companheiro perfeito para  
o seu equipamento Brother

Tinteiros standard e XL de alta capacidade para maior autonomia 

entre substituições e um custo por página mais competitivo. 

Duração estimada segundo ISO/IEC IEC 24711

LC3237: BK – 3.000 páginas

LC3237: C / M / Y – 1.500 páginas

LC3239XL: BK – 6.000 páginas

LC3239XL: C / M / Y – 5.000 páginas cada cor

www.brother.eu/supplies



Os consumíveis 
originais Brother 
garantem uma 
ótima qualidade 
de impressão da 
primeira à última 
página

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 toner sem custos.
Em troca, a Brother efetua doações à organização
Cool Earth. Com o nosso apoio, a organização
já salvou mais de 2.800 hectares de floresta tropical
da destruição no 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.

Trabalhamos consigo para 
cuidar do meio ambiente

Novo sistema de tanque de reserva

Planear a substituição de consumíveis é importante para evitar 

paragens na impressão. Os equipamentos X SERIES incluem 

um novo sistema de tanque de reserva, no qual fica depositada 

tinta para cerca de 200 páginas, o que permite contar com uma 

autonomia extra quando termina o tinteiro.  





ESPECIFICAÇÕES 
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Geral

Scanner

Impressora

1   Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 
2  Descarga opcional disponível
3  Requer conexão à internet
4  Calculado com papel de 80 gramas
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Fax

Cópia

Conectividade

Connectivity

Conexão móvel

Visor tátil a cores de 6.8 cm

Visor tátil a cores de 9.3 cm

Impressão até A3

Cópia, digitalização e fax até A3

Brother Apps3 

Web Connect: conexão cloud

Velocidade de impressão de 22/20 ppm a preto/ cores (ISO/IEC 24734)

Tempo de impressão da 1ª página de 5.5 seg/preto e 6 seg/cores (ISO/IEC 17629)

Velocidade de impressão duplex de 12/11 ppm preto/cores (ISO/IEC 24734)

Resolução de impressão: 4.800x1.200ppp (vertical x horizontal)

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

Volume mensal recomendado de 2.000 páginas

Impressão direta USB

Até 14 imagens por minuto (10 imagens por minuto em duplex) segundo ISO/IEC 17991

Até 18 imagens por minuto (36 imagens por minuto em duplex) segundo ISO/IEC 17991

Resolução de digitalização: até 1.200x2.400ppp desde o vidro e até 600x600ppp desde o ADF

Digitaliza a imagem, OCR, email, arquivo. USB, FTP, SFTP, email server (Windows), SharePoint e cloud

Digitalização automática em frente e verso

Até 15/10 cpm a preto e cores (ISO/IEC 24735)

Cópia em frente e verso automática

Resolução de cópia: até 600x600ppp

Modem: 33.6 Kbps e memória de 180 páginas. Fax Duplex

USB 2.0 Hi-Speed

Ranhura USB Frontal

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

Wireless IEEE 802.11b/g/n e Wi-Fi DirectTM

NFC (Near-Field Communication) para conexão com dispositivos móveis e autenticação de utilizadores

iPrint&Scan2

Brother print service plugin for Android2

AirPrint

Google Cloud Print 2.0

Mopria2

Manuseamento de papel4

Entrada de papel: bandeja 1 de 250 folhas até A3 + bandeja 2 de 250 folhas até A3

Bandeja multipropósito  de 100 folhas até A3

Saída de papel: 100 folhas até tamanho A4 / 50 folhas até tamanho superior A4 (face para cima)

Gramagem de papel: bandeja 1 (64 a 220 g/m2), bandeja 2 (64 a 120 g/m2) e bandeja multipropósito (64 a 220 g/m2)

Consumíveis1

Tinteiros incluídos com o equipamento: 3.000 páginas/preto e 1.500 páginas/cada cor

Tinteiros standard (LC3237): 3.000 páginas/preto e 1.500 páginas/cada cor

Tinteiros XL (LC3239XL): 6.000 páginas/preto e 5.000 páginas/cada cor

Alimentador automático de documentos de 50 folhas duplex



Rua da garagem, nº7
Edifício Brother
2790-078 Carnaxide
Tel.: +351214254450

Brother Ibéria, S.L.

www.brother.ptContacto:

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 respectivas companhias.


