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Desfrute das vantagens de equipamentos 
profissionais com elevado desempenho
para pequenas e médias empresas.

IMPRESSORA  COPIADORA    SCANNER               FAX                    WIFI

Impressoras 
multifunções 
profissionais 
de tinta A4



Impressoras  
multifunções  
A4 Série J4000



As impressoras multifunções de tinta A4 
da série J4000 oferecem um portfolio completo 
orientado a profissionais, pequenas e médias
empresas e trabalhadores independentes. Por
isso, entendemos perfeitamente a necessidade 
de uma impressão de elevado desempenho
e grande produtividade a partir de um equipa-
mento fiável e compacto. Com estes 
multifunções, que incluem múltiplas opções 
de conectividade e com uma alta qualidade 
de impressão, poderá realizar qualquer 
tarefa de impressão, cópia, digitalização ou 
fax da comodidade da sua casa, escritório 
ou negócio.

Além de uma ampla gama de 
especificações profissionais criadas para
ajudar a imprimir e digitalizar uma grande
variedade de documentos, com os tinteiros 
incluídos de alta capacidade também 
conseguirá uma grande poupança nos 
custos de impressão.

Há três equipamentos multifunções dentro 
desta gama, cada um com diferentes vanta-
gens para que o trabalho seja mais fácil e
produtivo. Inclusivé a partir do dispositivo
móvel com a app Brother Mobile Connect.

Funcionalidades profissionais para 
pequenos escritórios, negócios ou 
profissionais independentes 
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•	 Impressora,	copiadora,	scanner e fax	
•	 20/19	ppm	a preto e cores**	comparável ao laser
•	 USB,	WiFi	e	WiFi	Direct.	Conexão	móvel	e	Cloud.
•	 App	móvel	Brother	Mobile	Connect	disponível
•	 Visor	LCD	a cores de	4,5	cm
•	 Impressão	automática	em frente e verso		
•	 Resolução	da	impressão	4.800x1.200	ppp*		
•	 Bandeja	de	150	folhas,	ranhura	manual	e	alimentador	

automático	de	documentos	de	20	folhas
•	 Tinteiros	incluídos:		

Preto	(LC426BK)	-	3.000	páginas/		
Cores	(LC426CMY)	-	1.500	páginas***

*Vertical x horizontal  **ISO/IEC 24734
***Duração estimada segundo ISO/IEC 24711
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Igual	ao	modelo	MFC-J4340DW	e ainda:

•	 Visor	LCD	tátil a cores	de 6,8	cm
•	 Rede	cablada
•	 NFC
•	 Ranhura	USB
•	 Bandeja	adicional	de	250	folhas

barrosan
Texto escrito a máquina
Produto enviado juntamente com cartuchos LC426. A primeira vez que instale um conjunto de tinteiros, a máquina utilizará uma quantidade de tinta para preencher os tubos de saída para obter impressões de alta qualidade. Este processo só ocorre uma vez. A quantidade de tinta restante será no mínimo de 2250 páginas BK e 975 páginas C|M|Y (declarado segundo ISO/IEC 24711).
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Texto escrito a máquina
Produto enviado juntamente com cartuchos LC426. A primeira vez que instale um conjunto de tinteiros, a máquina utilizará uma quantidade de tinta para preencher os tubos de saída para obter impressões de alta qualidade. Este processo só ocorre uma vez. A quantidade de tinta restante será no mínimo de 2250 páginas BK e 975 páginas C|M|Y (declarado segundo ISO/IEC 24711).
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•	 Tinteiros de alta capacidade	incluídos:		
Preto	(LC426XLBK)	-	6.000	páginas/		
Cores	(LC426XLCMY)	-	5.000	páginas***

***Duração estimada segundo ISO/IEC 24711
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Igual	ao	modelo	MFC-J4540DW	e ainda:

barrosan
Texto escrito a máquina
Produto enviado juntamente com cartuchos LC426XL. A primeira vez que instale um conjunto de tinteiros, a máquina utilizará uma quantidade de tinta para preencher os tubos de saída para obter impressões de alta qualidade. Este processo só ocorre uma vez. A quantidade de tinta restante será no mínimo de 5100 páginas BK e 3750 páginas C|M|Y (declarado segundo ISO/IEC 24711).



Desenhamos os nossos tinteiros para aumentar a sua capacidade,
e criámos um depósito interno de armazenamento de tinta sem 
sacrificar o tamanho compacto do equipamento. Os tinteiros XL
poupam dinheiro e interrupções no dia a dia. Além disso, no visor
LCD é muito fácil verificar os níveis de tinta restantes. 
 

Quer seja imprimindo em frente e verso de forma automática, 
utilizando o alimentador automático de documentos para digitalizar 
várias páginas de uma só vez ou enviando documentos de forma  
segura para a nuvem ou outras localizações como rede, FTP, OCR,  
arquivo ou email, a eficiência está assegurada. Inclusivamente, 
pode fazer diferentes tarefas em simultâneo. 
Além disso, alguns modelos contam ainda com uma bandeja de  
papel adicional para uma maior autonomia.

Quer o seu escritório seja em casa, um pequeno negócio ou um 
trabalhador independente, issonão significa que as opções de  
impressão devam ser comprometidas. Estas impressoras multifunções 
permitem obter uma qualidade de impressão profissional, a uma  
elevada velocidade e sem complicações.

Além de impressora, copiadora, scanner e fax, esta gama de 
equipamento multifunções conta com múltiplas opções de 
conectividade como WiFi, WiFi Direct, rede cablada, NFC, conexão 
móvel e Cloud para imprimir a partir de qualquer lugar em casa, 
escritório ou negócio. Com a app Brother Mobile Connect pode 
enviar trabalhos de impressão, verificar os níveis de tinta e até 
comprar consumíveis.

Mais tinta, mais controlo, menos interrupções

Poupar tempo, ganhar eficiência

Alta qualidade de impressão 

Funcionalidades profissionais

Características principais da série J4000:



A app gratuita Mobile Connect 
proporciona uma funcionalidade intuitiva 
desde o smartphone. Envie documentos 
para imprimir desde qualquer lugar e serão
impressos automáticamente ao chegar a
casa, personalize o interface da app ao 
seu gosto criando acessos diretos 
ou eliminando aquelas funções que 
menos utiliza, verifique o nível de 
tinta que ainda resta nos tinteiros e 
inclusivamente, compre novos através da 
própria app.

App móvel: 
Brother
Mobile Connect

Características principais:

Melhora a sua experiência de 
impressão e digitalização  
desde o dispositivo móvel

Evita perdas de documentos
digitalizados com o 
histórico de digitalização

Envie trabalhos para 
impressão, em qualquer 
momento e lugar

Controle o nível de tinta dos 
seus tinteiros e compre-os 
facilmente desde a app

Personalize a app com 
acessos diretos para as 
funções mais utilizadas

DESCARgA
gRATUITA

Pode comprar os seus tinteiros diretamente desde a app
Mobile Connect e por isso não necessita memorizar o modelo
nem correr o risco de comprar os tinteiros errados.
 

Os consumíveis de tinta originais da Brother vão ajudar a manter
a sua impressora nas melhores condições para obter uma qualidade
de impressão inigualável página após página.  

Compre os seus consumíveis 
de forma rápida e fácil com a  
app Brother Mobile Connect

Consumíveis Originais Brother



Rua da Garagem, Nº7 (Edifício Brother)
2790-078 Carnaxide
Tel: 808 223 000
E-mail: assistencia.comercial@brother.pt

Brother Ibéria S.l.

brother.pt

Todas as especificações estão correctas no momento de impressão e podem ser alteradas sem aviso prévio. A Brother é uma marca registada da Brother 
Industries Ltd. Os nomes dos produtos de marca são marcas registadas ou marcas comerciais das suas respetivas companhías.
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