
BOX

Tudo o que 
necessita para 
imprimir 
durante 3 anos, 
numa só caixa 

www.brother.pt 

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER FAX WIRELESS 



BOX

Disfrute da impressão sem complicações com os 
Packs All in Box da Brother e preocupe-se apenas em 
imprimir. 

Tudo o que necessita está incluído numa caixa. 

Poupe tempo: não necessita comprar consumíveis 
para substituição durante 3 anos, porque estão 
incluídos no Pack All in Box. 

Poupe dinheiro: estes packs oferecem uma 
interessante poupança relativamente à aquisição do 
equipamento e consumíveis em separado. 

O pack inclui: 

• Uma impressora ou equipamento multifunções 
com WiFi 

• 3 anos de tinta ou toner* 

• 3 anos de garantia sem necessidade de registo 

IMPRESSORA/ 
 MULTIFUNÇÕES 

ANOS DE CONSUMÍVEIS 
INCLUÍDOS 

ANOS DE GARANTIA 

*Os Packs não inlcuem papel. Packs All in Box laser monocromáticos: 3 anos de impressão incluída de acordo com um volume mensal de 138 págs./mês segundo 
ISO/IEC 19752. Packs All in Box tinta: 3 anos de impressão incluída de acordo com um volume mensal de 200 págs/mês (60% págs. a preto e 40% págs. a cores) 
segundo ISO/IEC 24711 e utilizando os 4 tinteiros incluídos na caixa. 

Tudo o que necessita 

para imprimir durante 

3 anos*, numa só caixa 

1 3 3 



Tem 5 opções de packs "equipamento + consumíveis" 
para escolher o que melhor se adapta às suas 
necessidades. 

3 packs de impressora ou multifunções laser 
monocromático, que incluem na caixa 5 toners de 
1.000 páginas cada um, para que possa disfrutar de 
uma autonomia total de 5.000 páginas*. 

Impressão 
sem 
complicações 

Se preferir um equipamento a cores, os pack de tinta 
disponíveis são a solução perfeita. Incluem 4 tinteiros com 
capacidade de 6.000 páginas* a preto e 5.000 
páginas* cada cor. 

* Duração estimada segundo ISO/IEC 19752 (laser) e 
ISO/IEC 24711 (tinta). 



Diga olá  
à poupança de 

tempo e dinheiro 



DCP-J1100DW

MFC-J1300DW

BOX

BOX

Multifunções de tinta a cores A4 
com WiFi e impressão automática 
em frente e verso  

Tinteiros de alta capacidade incluídos: 6.000 págs./preto e 5.000 
págs./cada cor (ISO/IEC 24711) 

WiFi, Wi-Fi Direct. Conexão móvel e à nuvem 

Visor tátil a cores de 6,8 cm 

Velocidade de impressão de 12/10 ppm preto/cores (ISO/IEC 24734) 

Impressão automática em frente e verso 

Bandeja de papel de 150 folhas e ranhura manual 

Alimentador de documentos de 20 folhas 

Impressão e digitalização diretas através de USB 

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER WIRELESS 

Tinteiros de alta capacidade incluídos: 6.000 págs./preto e 5.000 
págs./cada cor (ISO/IEC 24711) 

Rede cablada, WiFi, Wi-Fi Direct e NFC 

Conexão móvel e à nuvem 

Visor tátil a cores de 6,8 cm 

Velocidade de impressão de 12/10 ppm preto/cores (ISO/IEC 24734) 

Impressão automática em frente e verso 

Bandeja de papel de 150 folhas e ranhura manual 

Alimentador de documentos de 20 folhas 

Impressão e digitalização diretas através de USB 

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER FAX WIRELESS 

Multifunções de tinta a cores com 
fax, WiFi e impressão automática 
em frente e verso 



DCP-1612W

BOX

Multifunções laser monocromático 
WiFi 

IMPRESSORA COPIADORA SCANNER WIRELESS 

5 toners incluídos de 1.000 páginas cada um 

Capacidade total de 5.000 páginas (ISO/IEC 19752) 

WiFi e conexão móvel 

Visor de 2 linhas 

Velocidade de impressão de 20 ppm 

Velocidade de cópia de 20 cpm 

Bandeja de papel de 150 folhas 



...e adeus às 
interrupções na 
impressão 



HL-1210W

HL-1212W

BOX

BOX

Impressora laser monocromática 
WiFi - cor branca 

IMPRESSORA WIRELESS 

5 toners incluídos de 1.000 páginas cada um 

Capacidade total de 5.000 páginas (ISO/IEC 19752) 

WiFi e conexão móvel 

Velocidade de impressão de 20 ppm 

Bandeja de papel de 150 folhas 

Impressora laser monocromática 
WiFi - cor preta 

IMPRESSORA WIRELESS 

5 toners incluídos de 1.000 páginas cada um 

Capacidade total de 5.000 páginas (ISO/IEC 19752) 

WiFi e conexão móvel 

Velocidade de impressão de 20 ppm 

Bandeja de papel de 150 folhas 



Tudo, com 3 anos 
de garantia para 
uma tranquilidade 
total 



Geral 

Tinta 

Laser 

Conexão com dispositivos móveis 

Hi-Speed USB 2.0 

Conexão WiFi 

Visor LCD tátil a cores de 6.8cm 

Fax 

Resolução de impressão de até 2400 x 600ppp 

Ranhura de alimentação manual 

Velocidade de impressão de até 12/10 ppm preto/cores (ISO 24734) 

Impressão automática em frente e verso 

Scanner a cores 

Resolução de digitalização de até 1200 x 600  
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Painel de controlo com botões e LED's 

Visor de 2 linhas x 16 caracteres 

Impressora 

Resolução de impressão de até 1200 x 6000ppp 

Velocidade de impressão de até 20 ppm a preto 

Tempo de impressão da 1ª página inferior a 10 segundos 

Copiadora 

Velocidade de cópia de até 6/6 cpm preto/cores (ISO/IEC 24735) 

Velocidade de cópia de até 20 cpm a preto 

Scanner 

Manuseamento de papel 

Alimentador automático de 20 folhas 

Bandeja de entrada de 150 folhas 

3 anos de garantia diretos e sem necessidade de registo 

Consumíveis incluídos no pack 

4 tinteiros de alta capacidade: 6.000 págs/preto e 5.000 págs/cada cor (ISO/IEC 24711) 

5 toners de 1.000 págs./ cada um. Capacidade total: 5.000 páginas (ISO/IEC 19752) 

Especificações 

ppp



Consumíveis  
Originais  
Brother 

Os consumíveis originais Brother estão 
desenhados para trabalhar com os nossos 
equipamentos e oferecer um ótimo rendimento. 
Juntos, são a combinação perfeita para oferecer 
máxima qualidade de impressão da primeira à 
última página. 

Todos os nossos consumíveis são independentes para 
poupar ao substituir apenas o consumível terminado. 

Trabalhamos consigo para 
tratar do meio ambiente. 

Visite: www.brother.pt para mais 
informações. 

A Brother Earth representa o nosso 
compromisso com as comunidades e o 
planeta, mantendo a nossa fidelidade com 
a filosofia At Your Side. Incentivamos os 
nossos clientes a reciclar os consumíveis 
usados de tinta e toner sem custos. Em 
troca, a Brother faz doações à 
organização Cool Earth. 

Com o nosso apoio, a organização salvou 
mais de 7.000 hectares de floresta tropical 
da destruição do Perú e Papua Nova 
Guiné, protegendo a biodeversidade e 
ajudando as aldeias a manter os lares 
intactos. Com a sua ajuda, podemos 
continuar a minimizar o nosso impacto no 
meio ambiente. 



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

Brother Ibéria S.L. 

www.brother.pt 

da Brother Industries Ltd. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas Todas as especificações estão sujeitas a alter ção sem aviso prévio. A Brother é uma marca registada 
registadas das suas respectivas empresas. 

Contacto: 

a




