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100 folhas
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Mul�funcional jato de �nta colorido para empresas e grupos de trabalho

MFC-J6945DW
Print • Copy • Scan • Fax

Tela touchScreen de
3.7” 

Impressora, copiadora,
scanner e faz de
documentos até
tamanho A3

Alimentador automático
de documentos de até 
50 folhas 1

  
Cartuchos de super alto
rendimento

Capacidade total de 
500 folhas com impressão
até tamanho A3

Cartuchos de �nta de super alto rendimento2

•  Cartuchos de �nta preto de 6.000 páginas 
Cartuchos de �nta coloridos de 5.000 páginas

Impressora, copiadora, scanner e fax de
documentos até tamanho A3
• Scanner tamanho A3 e alimentador automá�co de

documentos de até 50 folhas . Impressão duplex 
(frente e verso automá�ca)

Várias opções de manuseio de papel
• Bandeja de 500 folhas para imprimir em tamanho carta

e em papel até tamanho A3. Bandeja mul�uso de 100
folhas para aumentar a capacidade e imprimir em 
envelopes e papel espesso.

Imprima e digitalize a par�r de vários
lugares 3

   

•  Com seu smartphone, tablet e notebooks ou desktop.
U�lize a conexão NFC de “um só toque” para imprimir
e digitalizar com facilidade .4

Concebido para sua empresa
•  Impressão rápida para ajudar a aumentar a 

produ�vidade no trabalho.

• 5Desfrute da comodidade de imprimir sem cabos . 
Graças ao WI-Fi Direct®, não é necessário um roteador. 

Tinta de alta qualidade para uma
excelente impressão

•  Texto ní�do em preto e documentos de alto impacto
visual em cores no papel convencional.

Digitaliziação para serviços populares de 
nuvem

•  Digitalize a par�r do seu equipamento para o Google
Drive™, Dropbox, Evernote, entre outros . Capture e
digitalize documentos em papel com os aplica�vos da
Brother na nuvem para arquivá-los ou 
compar�lhá-los .

1 Até no máximo 30 folhas com a função de agrupamento de cópias.  
2  Rendimento aproximado de páginas em conformidade com a ISO/IEC 24711. Visite www.brother.com/pageyield para mais

detalhes sobre os rendimentos de páginas.   
3 Requer conexão com rede sem fio. Visite www.connectprintshare.com para mais detalhes, disponibilidade e 

compa�lbilidade com disposi�vos móveis.
  

4 O disposi�vo móvel deve ser compa�vel com a tecnologia NFC e executar o sistema operacional Android 4.4 ou mais recente.  
5 Requer conexão com uma rede sem fio. Para mais informações, visite www.connectprintshare.com  
6 Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Para mais informações, visite www.connectprintshare.com 
7 Requer conexão com a Internet. Para mais informações, visite www.connectprintshare.com  

Livre de cabos

6

7Suporte ao consumidor
•  1 ano de garan�a limitada.

Folha de especificações



Especificações

Código UPC 012502652069

Dimensões da unidade 57,4 x 47,8 x 37,9 cm (LxPxA)

Peso da unidade 24,1 kg

Dimensões da caixa 67,8 x 57,1 x 49,6 cm (LxPxA) 

Peso da caixa 28,3 kg

País de origem Filipinas

Código tarifário harmonizado 8443.31.0000

Informações de configuração:

LC3037BK Cartucho de  nta preta de alto rendimento
(aprox. 3.000 págs.)10

LC3037C Cartucho de  nta ciano de alto rendimento 
(aprox. 1.500 págs.)10

LC3037M Cartucho de  nta magenta de alto rendimento
(aprox. 1.500 págs.)10

LC3037Y Cartucho de  nta amarela de alto rendimento
(aprox. 1.500 págs.)10

LC3039BK Cartucho de  nta preta de super rendimento
(aprox. 6.000 págs.)10

LC3039C Cartucho de  nta ciano de super rendimento
(aprox. 5.000 págs.)10

LC3039M Cartucho de  nta magenta de super rendimento 
(aprox. 5.000 págs.)10

LC3039Y Cartucho de  nta amarela de super rendimento
(aprox. 5.000 págs.)10

Suprimentos & acessórios :

Código de barras digitalizável

* Baseada na ISO/IEC 24734 (após o primeiro conjunto de páginas de teste ISO). Para mais detalhes, visite www.brother-usa.com.
 As resoluções são dadas em dpi (ver�cal x horizontal).
º A impressão sem bordas não está disponível em modo duplex. As margens padrão mínimas são de 3 mm (0,12") para todos os lados.
 Os cabos não estão inclusos.
^ Apenas preto e branco. Baseado no Gráfico de Teste ITU nº 1 em resolução padrão com compressão MMR.
 Requer compra adicional.
∆  O rendimento real dos cartuchos iniciais será de aprox. 100% se comparado aos de reposição da Série LC3037, devido à inicialização
    do sistema de �nta. Todos os cartuchos de reposição fornecerão rendimento aproximado de página declarado de acordo com a ISO
    IEC 24711. Para obter mais informações sobre rendimento de página, consulte www.brother.com/pageyield. 
± Disponível com SSL.
  Envio de PC-Fax apenas para usuários Mac®.
  Requer conexão com a internet e uma conta com o serviço desejado.
  Requer conexão com a internet.

Tecnologia de impressão Jato de  nta colorida com 4 cartuchos

Tela LCD Tela sensível ao toque colorida de 3,7”

Tamanho do papel (máximo) Bandeja de papel: Até 11" x 17" (A3, duplo carta)
Bandeja bypass: Até 11" x 17" (A3, duplo carta)

Velocidade de impressão (máxima)* Preto (modo rápido): Até 35 ppm
Colorido (modo rápido): Até 27 ppm                                                                                       

Tempo de impressão da primeira página Preto:          Aprox. 5,5 segundos
Colorido:    Aprox. 6,0 segundos       

Resolução de impressão (máxima) Até 4800 x 1200 dpi

Impressão duplex Sim (até 11" x 17" (A3, duplo carta))

Impressão sem bordasº Sim (carta, A4, duplo carta, A3)

Capacidade de entrada de papel (máxima) Até 500 folhas, mais uma bandeja mul  uso para até 
100 folhas

Alimentador automá  co de documentos Sim (até 50 folhas)

Interfaces padrão● Sem fio (802.11b/g/n), Ethernet, Wi-Fi Direct®, USB 2.0 
de alta velocidade

Velocidade de cópia (máxima)9 Preto (ISO/IEC 24735): Até 15 ipm
Colorido (ISO/IEC 24735): Até 11 ipm

Resolução de cópia (máxima) Até 4800 x 1200 dpi

Ampliação/redução de cópia 25% a 400% em incrementos de 1%

Opções de cópia Empilhadas, ordenadas, N em 1, cópia de iden  dades 
(RG), remoção da cor de fundo

Digitalização e cópia duplex Sim

Tipo de scanner Vidro de exposição colorido (CIS)

Tamanho do vidro de documentos 11" x 17" (A3)

Tamanho de digitalização/cópia (máximo) 11" x 17" (A3)

Resolução de digitalização (máxima) Óp  ca: 2400 x 1200 dpi (vidro de exposição)
Interpolada: 19200 x 19200 dpi

Capacidade de digitalização para
outros des  nos

Digitalização de iden  dades (RG), imagem, OCR, e-mail, 
arquivo, memória USB, FTP±, servidor de e-mail (download), 
rede

Fax modem 33,6 kbps

Memória de páginas de fax (máxima)^ Até 180 páginas

Posições de discagem rápida 100 x 2

Capacidade de PC-fax Sim (apenas preto e branco)

Conec�vidade Web DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE, 
ONENOTE, BOX

Aplica�vos de nuvem da Brother Offi  ce Print, Easy Scan to E-mail, Scan to mobile

Comunicação de Campo Próximo (NFC) Sim

Sistemas operacionais compa  veis
Windows 10, 8.1, 8, 7; Windows Server 2016, 2012, 
2012 R2, 2008, 2008 R2
macOS® V10.11.6, 10.12.x, 10.13.x

Compa�bilidade com disposi�vos móveis AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan,
Wi-Fi Direct®, Mopria

Ciclo de trabalho mensal máximo Até 30.000 páginas

Volume mensal recomendado Até 2.000 páginas

Garan  a 1 ano de garan�a limitada

Qualificação ENERGY STAR Sim

MFC-J6945DW da Brother

Cartuchos de �nta iniciais (preto, ciano, magenta e amarelo)∆

Guias de Segurança do Produto, de Configuração Rápida
e de Referência

Folha de Manutenção

Disco de instalação

Cabo de linha telefônica

Conteúdo da caixa:

  O disposi�vo móvel deve ter capacidade NFC e executar o SO Android 4.4 ou posterior.
  Veja os requisitos do sistema em www.brother.com.com
  Requer conexão com uma rede sem fio.
  O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos 

similares da Brother. Para maximizar a vida ú�l do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça 
um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão.

  Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para obter o melhor desempenho possível e aumentar a vida ú�l da 
impressora. As impressoras são projetadas para suportar o uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre 
o equipamento. No entanto, a impressão constante acima do volume de impressão recomendado pode afetar nega�vamente 
a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É aconselhável sempre escolher uma impressora com um volume de 
impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento antecipado nas suas necessidades de impressão.

  A velocidade de cópia ISO é baseada em ISO/IEC 24735. Mais informações em www.brother-usa.com.
 Rendimento aproximado em páginas de acordo com a ISO/IEC 24711. 

012502652069

Todas as especicações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. Todas as marcas comerciais mencionadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas. Airprint, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc. Google Drive e Google Cloud  
Print são marcas comerciais do Google LLC. Dropbox é uma marca registrada da Dropbox, Inc. Evernote é uma marca comercial da Evernote Corporation e usada sob licença. Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Todas as especificações 
estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. Wi-Fi Direct é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Memória 512 MB

Preto (ISO/IEC 24734): Até 22 ppm
Colorido (ISO/IEC 24734): Até 20 ppm                                                                                       

MFC-J6945
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