
 

 
 

   
    IMPRESSÃO MÓVEL 

 

• iPrint&Scan:  Aplicação gratuita que permite imprimir (fotos e 
ficheiros PDF) e digitalizar com o seu equipamento Brother 
compatível, diretamente desde o seu dispositivo móvel 
Windows® Phone, Apple (iPhone, iPad, iPod Touch), 
smarthphone ou tablet Android, através de uma rede WiFi. 
Cómoda e fácil de usar, basta descarregar a aplicação e 
automaticamente será feita a busca dos dispositivos 
compatíveis na rede WiFi. 

• Google Cloud Print: aplicação gratuita que permite imprimir 
(fotos e ficheiros PDF) e digitalizar com o seu equipamento 
Brother compatível, diretamente desde o seu dispositivo móvel 
Windows® Phone, Apple, smartphone ou tablet Android, 
através de uma rede WiFi. Cómoda e fácil de usar, só 
necessita descarregar a aplicação e automaticamente é feita a 
busca dos dispositivos compatíveis na rede WiFi. 

• AirPrint  permite imprimir diretamente a partir do seu Mac*, 
iPhone**, iPad**, iPod Touch** e outros dispositivos Apple 
compatíveis com AirPrint, dentro da mesma rede. Sem cabos, 
apenas impressão e sem problemas. 

• Cortado: permite aos utilizadores de dispositivos móveis da 
Apple, Android e Blackberry, imprimir sem recurso a fios 
sempre que estejam conectados à mesma rede que a 
impressora.  

 
*: OS X 10.4.6 ou superior 

**: iOS 4.2 ou superior. 

iPad, iPhone, iPod, e iPod touch são  marcas registadas da Apple Inc., registada nos EE.UU. e outros países. 

AirPrint e o logotipo de AirPrint são marcas registadas de Apple Inc. 
 

 
SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE 

 

Diariamente ajudamos a resolver as dúvidas e problemas relativamente ao funcionamento dos 

nossos equipamentos na linha de Apoio ao Cliente 808 223 000 ou 

assistencia.comercial@brother.pt. Para consultas técnicas contactar 808 222 000.  

Além disso, damos a todos os nossos produtos 3 anos de garantia. 

 
 
Contato: 

                                 
 

 

 

 

2 anos de garantia standard + 1 ano de garantia comercial adicional Brother, 

sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na  

nossa página em www.brother.pt , nos termos e condições ali especificados,  

num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra.  

EQUIPAMENTOS LASER 
A CORES 

PROFISSIONAIS 
 

 
 

CONFIANÇA NA IMPRESSÃO A 
CORES PARA A SUA EMPRESA 

 
Preparadas para grandes volumes de impressão.   

Incorporam serviços profissionais e ferramentas de gestão que 

ajudam a poupar nos custos: ferramentas para controlar a 

utilização da cor e toners de alta capacidade para reduzir o custo 

de impressão por página. 

mailto:assistencia.comercial@brother.pt.


 

 

 

IMPRESSORAS LASER A COR PROFISSIONAIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES LASER A COR PROFISSIONAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HL-L8250CDN HL-L8350CDW HL-L9200CDWT DCP-L8400CDN MFC-L8650CDW  MFC-L8850CDW  MFC-L9550CDWT 
 

• Até 28 ppm cor e  
monocromático 

• Resolução 2.400x600ppp 

• Impressão duplex 
automática 

• Bandeja de papel para 250 
folhas + 500 opcional 

• 128 MB, extensível até 
384 MB 

• USB 2.0 Hi-Speed e  
Placa de Rede Integrada 
Ethernet 

• Emulações PCL®6 e 
BR-Script 3 

• Toner de alta capacidade 
disponível até  4.000 
págs. preto e 3.500 
págs. cor. 

 
• Até 30 ppm cor e 

monocromático 

• Resolução 
2.400x600ppp 

• Impressão duplex automática  

• Bandeja de papel para 250 
folhas + 500 opcional 
(capacidade total de 750 
folhas) 

• USB 2.0 Hi-Speed, Placa 
de Rede Integrada 
Ethernet, WiFi e WiFi Direct 

• Emulações PCL6 e 
BR-Script 3 

• Toner de mega capacidade 
disponível até 6.000 págs. 
cor e preto 

 
• Até 30 ppm cor e 

monocromático 

• Resolução até 2.400x600ppp 

• Impressão duplex automática  

• 2 Bandejas de papel de 250 e 
500 folhas 

• USB 2.0 Hi-Speed e Placa de 
Rede Integrada Ethernet, 
WiFi e WiFi Direct 

• Toner específico de mega 
capacidade até 6.000 págs. 
preto e cor. 

 
BENEFÍCIOS ADICIONAIS 

• Melhora a produtividade 
com a bandeja adicional 

• Baixo custo por página  

com os consumíveis de  

mega capacidade. 

 
• Até 28 ppm cor e 

monocromático 

• Visor LCD táctil de 
9,3cm 

• Impressão duplex 
automática  

• Bandeja de papel para 
250 folhas + 500 
opcional 

• 256MB 

• USB 2.0 Hi-Speed e 
Placa de Rede 
Integrada Ethernet 

• Emulações PCL®6 e 
BR-Script 3 

• Toner de alta 
capacidade disponível 
até 4.000 págs. preto e 
3.500 págs. a cores. 

 
• Até 28ppm cor e 

monocromático 

• Fax 

• Visor LCD táctil de 
9,3cm 

• Duplex automático em 
todas as funções 

• Bandeja de papel para 

250 folhas + 500 

opcional  

• 256MB 

• USB 2.0 Hi-Speed, 
Placa de Rede 
Integrada Ethernet e 
WiFi 

• ADF para 35 folhas 

• Toner de alta capacidade 
disponível até 4.000 
págs. preto e 3.500 
págs. a cores. 

 
• Até 30 ppm cor e 

monocromático 

• Visor LCD táctil de 
12,3cm 

• Duplex automático em 
todas as funções 

• Bandeja de papel para 
250 folhas + 500 
opcional 

• 256MB 

• USB 2.0 Hi-Speed, 
Placa de Rede 
Integrada Ethernet e 
WiFi 

• ADF para 50 folhas 

• Toner de alta 
capacidade disponível 
até 6.000 págs. preto e 
a cores. 

 
BENEFÍCIOS ADICIONAIS 

• Baixo custo por página 
com os consumíveis de 
mega capacidade 

• Fácil utilização com o visor 
táctil de 12.3cm. 

 
• Até 30 ppm cor e 

monocromático 

• Visor LCD táctil de 
12,3cm 

• Duplex automático em 
todas as funções 

• 2 Bandejas de papel de  

250 e 500 folhas  

• 256MB 

• USB 2.0 Hi-Speed, 
Placa de Rede Integrada 
Ethernet e WiFi 

• NFC 

• Toner específico de mega 
capacidade disponível até 
6.000 págs. preto e a 
cores. 

 
BENEFÍCIOS ADICIONAIS 

• Melhor produtividade 

• Baixo custo por página.

              Vantagens dos equipamentos laser a cores 
 

Impressão móvel, permite tirar o máximo partido dos seus equipamentos com 
os serviços de impressão móvel da Brother: iPrint&Scan, AirPrint e Google Cloud 

Print. Imprime e digitaliza a partir de qualquer lugar. 
 

Desenhadas para poupar. Os seus consumíveis de mega capacidade (até 6.000 págs. a 
preto e a cores*), juntamente com o facto de os toners e o tambor serem separados, 
permitem que estes equipamentos tenham um custo por página muito reduzido. 

 
Velocidade de impressão até 30 ppm. Estes equipamentos são indicados para negócios 

que necessitam imprimir em grandes quantidades.  
     *Segundo modelo 

 

Alta segurança**. Bloqueio seguro de funções, até 100 utilizadores. Além 

disso pode bloquear o painel de controlo para impedir a impressão de 

trabalhos não autorizados. Fácil de configurar. 
 

Ajudam a proteger o meio ambiente com a redução do custo em papel 

devido à função duplex. Estão certificadas com Energy Star e Der Blaue Engel. 
 

 

Fácil e simples utilização da impressora com o visor táctil de 12.3cm.  
     **Segurança da rede: IPSec, LEAP/EAP-FAST, IMAP (no POP 3), SFTP

 


