Folha de Especicações

MFC-L5902DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

MulƟfuncional Laser para Ambientes de Negócios
com Rede Wireless e Duplex Avançado
Alimentador AutomáƟco de
Documentos com Capacidade
para 70 folhas
Digitalização Frente e Verso
(Duplex) de até 56 ipm (mono)

Display Touchscreen
Colorido de 3,7”

Impressão e Cópia
de até 42/40 ppm (carta/A4)

TM

2015
IMPRESSORAS BROTHER
Uma marca comercial da Ziff Davis. Usada sob licença.

NÚMERO 1

NO RANKING DE
CONFIABILIDADE
& SATISFAÇÃO POR

3 ANOS

CONSECUTIVOS

Principais CaracterísƟcas:
Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

Rede Wireless Integrada

• Ajudam a aumentar a sua produƟvidade com velocidade • Fácil comparƟlhamento através das redes Wireless ou
Ethernet Gigabit integradas, ou impressão local via
de impressão e cópia em preto até 42/40 ppm (carta/A4).
interface USB.

Display Touchscreen Colorido de 3,7”

• Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos
personalizados através do display Touchscreen colorido
de 3,7”. Além disso, oferece digitalização para serviços
de nuvemȴ populares, como DROPBOX, GOOGLE
DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)
• O alimentador automáƟco de documentos frente e
verso com capacidade para 70 folhas digitaliza as
duas faces da folha em uma única passagem para a
digitalização frente e verso de até 56 ipm (mono).

Manuseio Flexível de Papel

• Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou
Oİcio, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja
mulƟuso com capacidade para 50 folhas para envelopes
ou mídias alternaƟvas. Capacidade total expansível para
até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Baixo Custo de Impressão

• Baixo custo por página através do cartucho de toner de
reposição de alơssimo rendimento (12.000 páginasź).

Impressão/Digitalização com o Seu DisposiƟvo
Móvelɶ

• Imprima do seu disposiƟvo móvel via: AirPrint™, Google
Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado
Workplace e Wi-Fi Direct®.

Vidro de Documentos Tamanho Oİcio

• Digitalização em cores ou cópia de materiais
encadernados ou documentos de tamanho até Oİcio.

Funções Avançadas de Segurança

• Função AcƟve Directory para a autenƟcação de usuário
da rede que impede acessos não autorizados ao
disposiƟvo. Outras funções de segurança incluem o
Secure FuncƟon Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

• 2 anos de garanƟa limitada.

* Devem ser adquiridos separadamente.
ɶ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como
disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
ź Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Ƅ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais
informações.
Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho

Carta em 200 dpi.
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