
Caracterís�cas principais:

MFC-L3750CDW Mul�funcional digital
colorido

Tela de toque de 3,7"

Desfrute de impressão colorida 
acessível e flexível

Impressão a par�r de 
disposi�vos móveis

Conexão sem fio e Ethernet

A impressão rápida mantém você em movimento
• Oferece um aumento da eficiência com velocidades de
impressão rápidas de até 25 páginas por minuto, velocidades de 
digitalização de até 29 ipm em preto e 22 ipm em cores e
impressão duplex automática que ajuda a economizar papel.
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Imprima documentos profissionais em preto e em 
cores
• Imprima documentos para office de alta qualidade com preto 
nítido e cores ricas e vivas.

Impressão tão móvel como você
• Imprima sem fio a par�r do seu computador, laptop, 
smartphone e tablet.

Conecte-se à sua maneira
• Opções de conexão versáteis com as interfaces wireless 
e Wi-Fi Direct® integradas ou conexão local a um único 
computador via interface USB.

Projetado para oferecer eficiência e ajudar a aumentar 
a produ�vidade

• A bandeja de papel com capacidade para 250 folhas ajusta-se aos 
tamanhos carta a ofício para ajudar a minimizar as recargas de papel, 
enquanto o alimentador automático de documentos de até 50 folhas 
ajuda a economizar tempo com a cópia, digitalização e fax de várias 
páginas.

Confiável, durável e design compacto
• A construção robusta e resistente garante que sua
impressora trabalhe tanto quanto você; e o design 
compacto é ideal para espaços menores.

Economia real com os toners originais Brother
• Os cartuchos de toner de reposição originais e de alto 
rendimento da Brother e o modo de economia de toner 
ajudam a reduzir os custos de impressão

  Requer conexão a uma rede sem fio.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas. ©2017 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google LLC. Mopria®, o Logotipo Mopria® 
e o logotipo Mopria® Alliance são marcas registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. macOS, o logotipo Mac, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas 
comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. As imagens têm apenas propósitos ilustrativos.

Impressão e digitalização rápida

Capacidade da
bandeja de papel de
250 folhas

• A entrada de alimentação manual oferece manuseio flexível 
de papel para vários tipos e tamanhos de papel, incluindo 
cartolinas, envelopes e outras mídias, adaptando-se a diversas 
necessidades de impressão.

Opções de impressão flexíveis



MFC-L3750CDW

. AirPrint é uma 
marca comercial da Apple Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google LLC. Wi-Fi Direct é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.
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por palete 8

 palete 2

Tamanho do palete  x 

 cm

China

8443.31.0000

3 7”

 

:   25 ppm
Colorido:  25 ppm

 600 x 2400 dpi

PCL®6, GDI, BR-Script3

512 MB / 512 MB

∞     50 p

 Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 

:   25 cpm 
  25 cpm

600 x 600 dpi

25% - 400% em incrementos

, N em 1,  (  99), ID

colorid  com ADF

x  cm

:  1200 x 2400 dpi ( ) 
a:  19200 x 19200 dpi

E-mail, Imagem, OCR, , USB, FTP, ‡

33 6k bps

 500 p

200

○
Windows 7, 8, 8.1, 10 / Server 2008, Server 2008 R2, 
Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 

DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, 
ONEDRIVE,ONENOTE, BOX

AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan 
(app de download ), Mopria  Wi-Fi Direct®

 30 000 p

 1 500 
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MFC-L3750CDW 

Cartucho de toner inicial preto (1.000 p )^

Cartucho de toner inicial ciano (1.000 )^

Cartucho de toner inicial amarelo (1.000 )^

Cartucho de toner inicial magenta (1.000 )^

DR223CL (18.000 )**

CD-ROM tware

♦:

TN213BK Cartucho de toner de rendimento 
 (1.400 )^

TN213C

TN213M

TN213Y

TN217BK

TN217C

TN217M

TN217Y

Cartucho de toner de rend  ciano (1.300 págs )^

Cartucho de toner de rend  magenta (1.300 págs )^

Cartucho de toner de rend o amarelo (1.300 págs )^

Cartucho de toner de alto rend  preto (3.000 págs )^

Cartucho de toner de alto rend ciano (2.300 págs )^

Cartucho de toner de alto rend magenta (2.300 págs )^

Cartucho de toner de alto rend amarelo (2.300 págs)^

DR213CL  (18.000 págs )**

BU223CL  (50.000 págs  A4/carta)

WT223CL  de toner (50.000 págs )^^

Trabalhando com você para um meio ambiente 
melhor 
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nós nos 
esforçamos para assumir a responsabilidade, agir com 
respeito e tentar fazer diferença positiva para ajudar a 
construir uma sociedade onde o desenvolvimento 
sustentável pode ser alcançado. Chamamos esta 
abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

Código de barras digitalizável:

Mac®v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x ( download

Tecnologia de impressão

Visor LCD (tipo/tamanho)

Tamanho do papel (máximo)

Velocidade de impressão (máxima)

Resolução de impressão (máxima)

Impressão duplex automática

Emuladores

Colorido:

Memória (padrão / máxima)

Alimentador automático de documentos (ADF)

Interfaces padrão

Interface direto USB

Velocidade de cópia (máxima)

Resolução de cópia (máxima)

Redução/ampliação de cópia

Opções de cópia

Tipo de scanner

Tamanho do vidro do scanner

Resolução de digitalização

Capacidade de digitalização para outros destinos

Fax Modem

Memória de página de fax (máxima)

Posições de digitalização abreviada

Compatibilidade de PC Fax

Sistemas operacionais compatíveis

Conexão com a Web

Apps de nuvem Brother

Compatibilidade com dispositivos móveis

Ciclo de trabalho mensal máximo

Volume mensal recomendado

Garantia

Qualificação ENERGY STAR®


