
Impressora Laser Colorida

Com Rede e Duplex para 
Escritórios ou Grupos de Trabalhos



HL-4150CDN
Impressora Laser Colorida com Rede e Duplex
Esta impressora laser colorida de alta performance é ideal para impressões coloridas do dia-a-dia de um escritório. 
Ela oferece alta velocidade de impressão, tanto em preto quanto em cores, e permite a você produzir brilhantes 
apresentações, brochuras e outros documentos profi ssionais diretamente da sua mesa de trabalho. A HL-4150CDN 
possui a função duplex automático para impressões nos dois lados da folha e o recurso de rede integrado. O design de 
carregamento frontal faz com que a substituição do toner seja fácil e rápida, e os cartuchos de toner de reposição de 
alto rendimento disponíveis ajudam a reduzir o custo por página impressa.  

Principais Características

•  Impressão de até 25ppm (em preto e em cores)
• Impressão duplex automática
• Resolução de até  2400 x 600 dpi
•  Interface USB direta para impressões de arquivos PDF, JPEG 

e XPS diretamente de um pendrive
• Interfaces Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade
• Capacidade para 300 folhas de papel, expansível*
• Memória padrão de 128MB, expansível*
• Emulações PCL®6 e BR-Script3▲

• Garantia limitada de 1 ano (troca)
• Secure Function Lock
• Ciclo mensal de 40.000 páginas

www.brotherearth.com

Trabalhando com você para um meio 
ambiente melhor

Suplimentos e Acessórios*
TN-310BK: Toner preto de rendimento padrão (2.500 páginas)▼

TN-310C: Toner ciano de rendimento padrão (1.500 páginas)▼

TN-310M: Toner magenta de rendimento padrão (1.500 páginas)▼

TN-310Y: Toner amarelo de rendimento padrão (1.500 páginas)▼

TN-315BK: Toner preto de alto rendimento (6.000 páginas)▼

TN-315C: Toner ciano de alto rendimento (3.500 páginas)▼

TN-315M: Toner magenta de alto rendimento (3.500 páginas)▼

TN-315Y: Toner amarelo de alto rendimento (3.500 páginas)▼

DR-310CL: Unidade de cilindro (25.000 páginas)^
BU-300CL: Unidade de transferência (50.000 páginas)❍ 
WT-300CL: Caixa para resíduos de toner (50.000 páginas)▼

LT-300CL: Bandeja inferior opcional com capacidade para 500 folhas

Para especifi cações técnicas completas e mais informações, visite o site  
www.brother.com.br

Especifi cações Técnicas

HL-4150CDN

Geral

Tecnologia de Impressão Laser eletrofotográfi co de passagem única

Velocidade de Impressão (máx.) 25ppm, colorido e preto

Tempo da Primeira Impressão Menos de 16 segundos (mono/colorido)

Resolução de Impressão (máx.) 2400 x 600 dpi

Memória (padrão / máx.*)   128MB / 384MB

Processador SS1000 400MHz

Emulações PCL®6, BR-Scrip3▲

Fontes Residentes PCL: 66 fontes redimensionáveis, 12 fontes bitmaps, 13 códigos de barras; 
BR-Scrip3▲: fontes redimensionáveis 

Interfaces Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet

Manuseio 
de Papel‡

Capacidade de Entrada de Papel 
Padrão

Bandeja de papel com capacidade para 250 folhas, 
bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas

Capacidade de Entrada de Papel 
Opcional* Até 500 folhas

Impressão Duplex Automática Sim

Capacidade de Saída 150 folhas (viradas para baixo), 1 folha (virada para cima)

Tamanhos de Papel
Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes

Tamanhos personalizados pela abertura de alimentação manual: 
69,8 a 216 mm (largura), 116 a 406,4 mm (comprimento)

Tipos de Papel Papel comum, glossy (brilhante)❏, reciclado, bond, etiquetas e envelopes

Gramaturas (papel bond) Bandeja de papel padrão: 60 a 105 g/m2,
Bandeja multiuso: 60 a 163 g/m2 

Software

Drivers de Impressão

Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP x64 / 2000 / Server 2003 / 2008
Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Linux: Red Hat (32), Fedora 10 (32), OpenSuSe 11.1 (32), 
Debian 5.03 (32), Ubuntu 9.04 (64)■

Confi gurações de Impressão Economia de Toner, Impressão N em 1, Marca d'água, Impressão de 
Folheto, Cancelamento de Impressão, Impressão Inversa

Funções de Segurança Impressão Segura, Secure Function Lock, SSL (IPPS, Management 802.1X)

Outros Softwares Assistente de Instalação do Driver

Interface 
USB Direta

Impressão Direta do Pendrive Sim

Formatos de Arquivos PDF (até a Ver. 1.7), JPEG, XPS

Rede
Compatibilidade de Rede TCP/IP (IPv4/IPv6), Apple® Simple Network Confi guration

Ferramentas de Gerenciamento 
de Rede BRAdmin Light, Gerenciamento via Web, BRAdmin Pro3†, Web-BRAdmin†,◆

Elétrico

Requisitos de Alimentação 110 - 120 V CA, 50 / 60 Hz

Consumo (médio)  Impressão: 560W / Standby: 70W / Sleep: 0,7W

Qualifi cação Energy Star® Sim

Ambiente

Temperatura 10 °C a 32,5 °C

Umidade 20% - 80% (sem condensação)

Nível de Ruído Pressão sonora: Impressão: LpAm= 57 dB; Standby: LpAm= 33 dB
Potência sonora: Impressão: LWAd= 6,71 B; Standby: LWAd= 4,07 B

Outros

Display LCD Retrátil, com luz de fundo

Dimensões da Máquina (LxPxA) 41,0 x 48,6 x 31,3 cm

Dimensões da Caixa (LxPxA) 65 x 57,4 x 52,1 cm

Peso (Máquina / Caixa e Máquina) 21 kg / 25,5 kg

Código UPC 0 12502 62499 8

Garantia / Serviço 1 ano de garantia limitada

© 2010 Brother International Corporation do Brasil Ltda.  
PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems, Inc. Mac e o logotipo Mac são marcas 
comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países. Microsoft, 
Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft 
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Windows Vista® é uma marca registrada 
ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas 
as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas 
companhias. As imagens são meramente ilustrativas. Todas as especifi cações estão sujeitas a 
alterações sem notifi cação prévia. 

*  Requer aquisição adicional.
▲  Compatível com PostScript®3™. 
‡  Todas as informações de folhas de papel referem-se ao papel 

bond de 75 g/m². 
†  Download a partir de http://solutions.brother.com.
▼  Rendimento aproximado de acordo com ISO/IEC 19752 

(Carta/A4). 

^  O rendimento é aproximado e pode variar de acordo com as 
condições de uso.

❍ Rendimento aproximado com base nos tamanhos A4 ou Carta,  
  impressos em face única.
◆  Requer Servidor IIS.
■ Para ver a lista completa de drivers para Linux, visite o site 

http://solutions.brother.com.
❏  Uma folha de cada vez pela bandeja multiuso. 




