Folha de Especificações

MFC-L5902DW
Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

Mul funcional Laser para Ambientes de Negócios
com Rede Wireless e Duplex Avançado
Alimentador Automá co 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)
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CONSECUTIVOS

Principais Caracterís cas:
Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

Rede Wireless Integrada

• Ajudam a aumentar a sua produ vidade com velocidade • Fácil compar lhamento 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 nuvemΔ populares, como DROPBOX, GOOGLE
DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)
• O alimentador automá co 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
O cio, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja
mul uso com capacidade para 50 folhas para envelopes
ou mídias alterna vas. 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 al ssimo rendimento (12.000 páginas▼).

Impressão/Digitalização com o Seu Disposi vo
Móvel□
• Imprima do seu disposi vo móvel via: AirPrint™, Google
Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado
Workplace e Wi-Fi Direct®.

Vidro de Documentos Tamanho O cio
• Digitalização em cores ou cópia de materiais
encadernados ou documentos de tamanho até O cio.

Funções Avançadas de Segurança
• Função Ac ve Directory para a auten cação de usuário
da rede que impede acessos não autorizados ao
disposi vo. Outras funções de segurança incluem o
Secure Func on Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

• 2 anos de garan a limitada.

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

Δ 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.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple
Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG.
EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.
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MFC-L5902DW
Folha de Especificações
Especificações:

Suprimentos & Acessórios*:

Tecnologia de Impressão

Laser Eletrofotográfico

TN-3422

Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)▼

Display LCD ( po/tamanho)

Touchscreen Colorido de 3,7”

TN-3442

Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas)▼

Tamanho do Papel (máximo)

Até 21,6 x 35,6 cm (O cio)

TN-3472

Cartucho de Toner de Al ssimo Rendimento (12.000 páginas)▼

Velocidade de Impressão
(máxima)

Até 42/40 ppm (carta/A4)

DR-3440

Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)^

LT-5505

Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)

Resolução de Impressão
(máxima)

Até 1200 x 1200 dpi

LT-6505

Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

Emulações

PCL6, BR-Script3♦, IBM Proprinter, Epson FX, PDF
versão 1.7, XPS Versão 1.0

Memória (padrão/máxima)

512 MB / 512 MB

Código UPC

012502642039

Duplex Automá co

Para impressão e para cópia/digitalização/fax em
uma única passagem

Dimensões da Unidade

49,5 x 42,7 x 48,5 cm (LxPxA)

Peso da Unidade

17,2 kg

Capacidade de Entrada de
Papel (máxima)∞

Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma
bandeja mul uso com capacidade de 50 folhas

Dimensões da Caixa

59,9 x 52,6 x 63 cm (LxPxA)

Peso da Caixa

20,9 kg

Capacidade de Entrada
Opcional (máxima*)∞

1.340 folhas com bandejas opcionais

Capacidade de Saída
(máxima)∞

150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para
cima)

Alimentador Automá co de
Documentos (ADF)∞

Até 70 folhas

Interfaces Padrão

Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0
de alta velocidade

Host USB

Sim, frontal

Velocidade de Cópia /
Resolução de Cópia (máxima)

Até 42/40 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi

Opções de Cópia

Ordenadas, N em 1, Cópias Múl plas (até 99),
Iden dades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400%
em incrementos de 1%

Informações de Configuração:

País de Origem

Vietnã

Código Tarifário Harmonizado

8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:
MFC-L5902DW da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas)▼
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas^)
Guia de Configuração Rápida e Manual Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA
Cabo de Linha Telefônica

Velocidade de Digitalização
(máxima)

Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) /
20 ipm (colorido)
Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) /
34 ipm (colorido)

Tamanho do Vidro de
Documentos

21,6 x 35,6 cm (O cio)

Resolução de Digitalização
(máxima)

Ó ca: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de
documentos)
Interpolada: até 19200 x 19200 dpi

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Função “Digitalizar para”

Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor
SSH (SFTP), USB▲, SharePoint®, NuvemΔ (Web
Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede**
(CIFS), Fácil Digitalização para E-mail

Na Brother, nossa inicia va verde é simples. Nosso esforço visa assumir
responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença
posi va e contribuir para a construção de uma sociedade onde o
desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta
abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

Web ConnectΔ

GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®,
ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™,
FLICKR®, PICASA Web Albums™

Fax Modem / Memória de
Páginas de Fax (máxima)

33,6K bps / até 500 páginas2

Função PC-Fax3

Sim

Sistemas Operacionais
Compa veis⁰

Windows®: XP Home / XP Professional /
XP Professional x64 Edi on / Windows Vista®/
Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 /
2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 /
2012 R2
Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x
Linux

Compa bilidade com
Disposi vos Móveis□

AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi
Direct®

Funções de Segurança

Secure Func on Lock, Ac ve Directory, Enterprise
Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão
Segura, SSL/TLS, IPSec

Ciclo de Trabalho Mensal
Máximo◊

Até 50.000 páginas/mês

Volume Mensal Recomendado■

Até 3.500 páginas/mês

Garan a

2 anos de garan a limitada

Código de Barras Digitalizável:

Trabalhando ao seu lado por um
meio ambiente melhor

♦ Compatível com PostScript®3™.
* Devem ser adquiridos separadamente.
∞ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m2.
▲ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.
2 Usando o gráfico de teste ITU-T #1 com codificação JBIG e resolução padrão.
3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.
** Somente Windows.
⁰ Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.
Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais
informações.
□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como
disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
■ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando
a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco
ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado
pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma
impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas
necessidades de impressão.
◊ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre
produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma
impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
^ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente
frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e
tamanho de mídia.
Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho

Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas
empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas
comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas
comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas
comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são
marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca
comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é
uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm
propósitos meramente ilustrativos.
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