
Mais capacidade, mais páginas, mais poupança

IMPRESSORA                 
COPIADORA E SCANNER

DCP-J785DW

DESENHADA COM POUPANÇA, CONECTIVIDADE E FUNCIONALIDADE EM MENTE



Os tinteiros Inkbenefit contém o triplo da tinta** para que não tenha que os substituir com 
frequência.

MAIS CAPACIDADE

Duração até 2.400 páginas a preto e 1.200 páginas cada cor. Imprime mais por menos***.
MAIS PÁGINAS

MAIS POUPANÇA
Os tinteiros de alta capacidade tornam o custo de impressão muito baixo. Poupe cada vez 
que imprime*.

PARA PESSOAS MUITO DE IMPRIMIR (E POUCO DE GASTAR)
Se imprime entre 100 a 400 páginas por mês e quer poupar, este equipamento é para si. 
Funcionalidade, conectividade e tinteiros XL para obter mais capacidade, mais páginas e 
mais poupança. Poupe até 60% com Inkbenefit!*

*Comparado com o modelo MFC-J880DW, os tinteiros LC221 e sobre o preço  de venda recomendado com IVA em Setembro de 2016. Segundo ISO/IEC 24711 & 24712. Baseado em 3 anos 
de uso e um volume mensal de impressão  de 200 páginas. Não são considerados os tinteiros incluídos com o equipamento.**Baseado no volume de tinta (ml) incluída nos tinteiros LC22U vs 
LC221. ***Baseado na duração dos tinteiros LC221 vs LC22U segundo ISO/IEC 24711 & 24712. 



DCP-J785DW

FUNCIONALIDADE EM TAMANHO COMPACTO

Poupança de espaço: impressora, copiadora e 
scanner num único equipamento

Documentos impressos rapidamente com uma 
velocidade de 12 ppm a preto e 10 ppm a cores 
(ISO 24734)

Manuseamento de papel versátil: bandeja de 
entrada, ranhura de alimentação manual para 
papéis especiais e bandeja fotográfica dedicada. 
O alimentador automático de documentos 
permite poupar tempo na cópia e digitalização

MÚLTIPLAS OPÇÕES DE CONECTIVIDADE

Conexão WiFi de fácil instalação para não 
necessitar de cabos e partilhar o equipamento

Conexão à Nuvem: acesso desde o visor tátil a cores 
de 6.8cm, a pré-determinados sites web como Google 
Drive™, Facebook, Flickr®, Dropbox™, EVERNOTE™, 
OneNote™ e Box para subir e descarregar informação

TINTEIROS INDIVIDUAIS XL PARA UMA IMPRESSÃO ECONÓMICA

Tinteiros com capacidade para até 2.400 páginas a 
preto e 1.200 páginas cada cor para conseguir um 
custo de impressão muito baixo (ISO 24711)

Aumenta a poupança com a impressão automática 
frente e verso incluída, para reduzir o consumo de papel

Conexão com dispositivos móveis: impressão desde 
smartphones e tablets através de Brother iPrint&Scan, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print ou Print Service 
Plugin para Android™ 



DCP-J785DW Especificações Técnicas

Contacto

Geral

Memória de 128MB

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Até 99 cópias (Empilha/Ordena)/ Rácio de ampliação e redução de 25%-400% em aumentos de 1%

Cópia 2 em 1 (ID) - Copia ambas  as faces de um cartão de identidade numa página, mantendo o tamanho original

Scanner a cores
Resolução Ótica até 1,200 x 2,400ppp e interpolada até 19,200 x 19,200 ppp

Impressora a cores
Velocidade comparável ao laser de 12ppm a preto e 10ppm a cores (ISO 24734)

Resolução até 6.000 x 1.200 ppp (Vertical x Horizontal)

Copiadora a cores
Velocidade de cópia de 6 cpm a preto e 6 cpm a cores (ISO 24735)

Resolução de até 1,200 x 2,400 ppp (preto e cores)

Manuseamento de papel
Entrada de papel: Bandeja de entrada - 100 folhas/ Bandeja de papel fotográfico - 20 folhas/ Ranhura de alimentação manual - 1 folha

Saída de papel: 50 folhas

Alimentador automático de documentos: 20 folhas

Tamanhos de papel: A4, LTR, EXE, A5, A6, foto (9x12cm, 10 x 15cm, 13x18cm), cartão  13x20cm, envelopes (C5, Com-10, DL, Monarca)

Digitaliza a imagem, OCR, email, ficheiro, USB, cartões de memória compatíveis e nuvem

Visor tátil de 6.8cm com acessos diretos

Tipo de papel: normal, reciclado, jato tinta e couché- glossy

Velocidade de digitalização de 3.37 seg/preto a 4.27 seg/cores (A4/, 100 x 100 ppp)

Todas as especificações estão suejitas a troca sem aviso prévio. Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd. Todas as marcas e nome de produto são marcas registadas das suas respectivas empresas.

Software
Controlador Brother MFL-Pro Suite

Windows - Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE com OCR

Sistemas operativos suportados: XP/XP x64/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2003x64/2008/2008 R2/2012/2012 R2 (Windows Server apenas impressão)OS 
X v10.8.5 ou superior

Consumíveis
Tinteiros de alta capacidade LC22UBK/C/M/Y: 2,400 páginas a preto e 1,200 páginas cada cor (ISO 24711)

Papel Brother - BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4, 20 folhas/ BP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15cm, 20/50 folhas

Dimensões e pesos
Com caixa: 497(L) x 249(P)  x 457(A) mm, 10.4Kg

Sem caixa: 420(L) x 172(A) x 341(P) mm, 8.4kg

Outros

Consumo: A imprimir: 19W/ Pronta: 3,5W/ A hibernar: 1.3W/ Desligado: 0.2W

Nível de ruído (em funcionamento) 50dBA (Máximo)

Mac - Brother ControlCentre2, Presto! Page Manager 9 com OCR

AndroidTM, Google Drive e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. O uso destas marcas comerciais está sujeito a autorização da Google. Flickr é uma 
marca registada da Yahoo! Inc. EVERNOTE e o logo de Evernote Elephant são marcas comerciais da Evernote Corporation e usadas sob licença.

Brother International Europe Ltd 

Rua da Garagem, Nº7 - 2790-078 Carnaxide
Apoio Comercial: 808 223 000
Apoio Técnico: 808 222 000
www.brother.pt


