Folha de especificações

MFC-T4500ó

InkBenefit Tank Business
Sistema de recarga original

Impressora • Copiadora • Scanner • Fax

Bandeja mulƟuso de até
100 folhas para envelopes
e cartolinas

Impressão duplex
automáƟca e
alimentador automáƟco
de documentos de até
50 folhas para cópia,
digitalização e envio de
fax

Impressão e digitalização
móvel e Wi-Fi Direct®3,
além de conexão sem fio e
Ethernet

Bandeja frontal de
até 250 folhas
Garrafas de Ɵnta de baixo custo, alta qualidade
de impressão e ultra rendimento (inclusas)П

CaracterísƟcas principais:
Impressão de alta qualidade a baixo custo

Tela sensível ao toque de 2,7" fácil de usar

• Imprima relatórios, documentos e muito mais com baixo custo
u lizando as garrafas de nta de ultra rendimento (aprox.
6.500 páginas em preto e 5.000 páginas em cores)1.

• Menu de fácil navegação que permite imprimir e digitalizar
usando os serviços de armazenamento em nuvem popularesΔ.

Ajuda a economizar papel

Impressão rápida para uma maior produƟvidade

• A função N em 1 permite copiar várias páginas em uma única
folha, enquanto a função Cópia ID permite copiar ambos os
lados de um documento de iden dade em uma única página.
A impressão duplex automá ca imprime frente e verso do
documento.

• Imprime até 35 ppm em preto e 27 ppm em cores (modo
rápido) e até 22 ipm em preto e 20 ipm em cores (ISO/IEC
24734) .

Impressão e digitalização com disposiƟvos móveis

Impressão de alta qualidade

• Imprima do seu smartphone ou tablet ou digitalize para estes
disposi vos usando AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria®,
Wi-Fi Direct® e Brother iPrint&Scan3.

• Imprima documentos de alta qualidade de até 11" x 17" (A3) e
fotos com resolução de até 4.800 x 1.200 dpi4.

PráƟcas bandejas de papel

Fácil de instalar em sua rede

• Bandeja de até 250 folhas para tamanhos de papel até
11"x17" e bandeja mul uso de até 100 folhas para impressão
em envelopes e cartolinas.

• Conec vidade sem fio (802.11b/g/n) e Ethernet para fácil
compar lhamento do equipamento com vários usuários de
rede, ou conexão local a um único computador com o cabo
USB incluso.

Alimentador automáƟco de documentos que
ajuda a simplificar o trabalho

Confiabilidade e suporte com os quais você pode
contar

• Copie, digitalize e envie fax até 11 "x 17" (A3) u lizando o
alimentador automá co de documentos de até 50 folhas ou o
vidro de exposição.
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Devido ao processo de inicialização do sistema de nta, o rendimento real do jogo de garrafas de nta fornecido equivale a
aproximadamente 95% da garrafa de nta de reposição BTD60BK e 90% das garrafas de nta de reposição BT5001CMY. Os
rendimentos aproximados são es mados com base na metodologia Brother que u liza os padrões de prova ISO/IEC 24712.
A velocidade PPM (páginas por minuto) é baseada na impressão no modo RÁPIDO, exclui o tempo para completar a primeira
página e depende de uma série de fatores. A velocidade de impressão ISO é baseada em ISO/IEC 24734. Mais informações em
www.brother-usa.com.

• O MFC-T4500DW da Brother foi construído usando um
premiado design japonês conhecido por sua confiabilidade.
Garan a limitada de 1 ano5 e suporte telefônico durante o
ciclo de vida do produto.
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Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para mais detalhes. O aplica vo de download gratuito
Brother iPrint&Scan não está disponível em todos os países.
As resoluções são dadas em dpi (ver cal x horizontal). A impressão sem bordas não está disponível em modo duplex. Somente
Windows.
Exceto se a legislação local exigir uma aplicação de prazo de garan a mínimo maior.
Requer uma conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado.

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.

MFC-T4500ó

Folha de especificações
Especificações:

Suprimentos & acessórios♦:

Tecnologia de impressão

Jato de nta colorida

Tela LCD (Ɵpo/tamanho)

Tela sensível ao toque colorida de 2,7”

Tamanho do papel (máximo)

Bandeja de papel: Até 11" x 17" (A3, duplo carta)
Bandeja MU:
Até 11" x 17" (A3, duplo carta)

Velocidade de impressão (máxima)Р

Preto (modo rápido):
Colorido (modo rápido):
Preto (ISO/IEC 24734):
Colorido (ISO/IEC 24734):

Até 35 ppm
Até 27 ppm
Até 22 ipm
Até 20 ipm

Duplex automáƟco

Somente impressão

Resolução de impressão (máxima)Т

Até 4.800 x 1.200 dpi

Impressão sem bordas

Sim

Capacidade de entrada de papel (máxima)

Até 250 folhas, mais uma bandeja mul uso para até 100 folhas

Alimentador automáƟco de documentos
Interfaces padrão†

Até 50 páginas
Sem fio 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet

BTD60BK

Garrafa de nta preta de ultra rendimento
(aprox. 6.500 págs.) ▲

BT5001C

Garrafa de nta ciano de ultra rendimento
(aprox. 5.000 págs.) ▲

BT5001M

Garrafa de nta magenta de ultra rendimento
(aprox. 5.000 págs.) ▲

BT5001Y

Garrafa de nta amarela de ultra
rendimento (aprox. 5.000 págs.) ▲

Informações de configuração:
Código UPC

012502651604

Dimensões da unidade

57,4 x 47,8 x 30,5 cm (LxPxA)

Peso da unidade

20,6 kg

Dimensões da caixa

66,8 x 56,4 x 42,4 cm (LxPxA)

Velocidade de cópia (máxima)~

Preto (ISO/IEC 24735):
Até 12 ppm
Colorido (ISO/IEC 24735): Até 15 ppm

Resolução de cópia (máxima)

Impressão: Até 4.800 x 1.200 dpi
Digitalização: Até 600 x 600 dpi (vidro de exposição/
alimentador automá co)

Peso da caixa

25,1 kg

QuanƟdade no palete

6

Ampliação/redução de cópia

25% a 400% em incrementos de 1%

Camadas no palete

3

Opções de cópia

Cópias múl plas/empilhadas (até 99), agrupadas, N em 1,
pôster, ajustar à página, remoção da cor de fundo, alinhamento
automá co

QuanƟdade por camada

2

Tamanho do pelete

121,9 x 101,6 x 12,7 cm (LxPxA)

Tipo de scanner

Flatbed (vidro de exposição) colorido (CIS) e alimentador
automá co de documentos (até 50 páginas)

Altura de palete + caixa

140 cm

Tamanho do vidro de documentos

11" x 17" (A3)

Peso de palete + caixa

166,7 kg

País de origem

Filipinas

Código tarifário harmonizado

8443.31.0000.

Resolução de digitalização (máxima)

ÓpƟca:
Até 2.400 x 1.200 dpi
Interpolada: Até 19.200 x 19.200 dpi

Capacidade de digitalização para outros
desƟno

Imagem, OCR, e-mail, arquivo, memória USB, FTP±, servidor de
e-mail (mediante download)±, rede, SFTP

Fax modem

33,6 kbps

Memória de fax (máxima)

Até 200 páginas

MFC-T4500DW da Brother

Posições de discagem

250 (200 discagem rápida, 50 manual)

1 garrafa de tinta preta de ultra rendimento BTD60BKП

Compatibilidade com PC-faxФ

Sim

Sistemas operacionais compaơveis*

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 & 64 bits) / Windows
Server 2016, 2012R, 2012, 2008 (32 & 64 bits)
macOS: v10.13.x, 10.12.x, 10.11.6

Garrafas de Ɵnta ciano, magenta e amarela de ultra
rendimento BT5001C/M/YП

AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria™ e Brother
Compatibilidade com dispositivos móveisС iPrint&Scan

Ciclo de trabalho mensal máximo▼

Até 30.000 páginas

Volume mensal recomendadoХ

250 a 2.000 páginas

GaranƟa

1 ano de garantia limitada

Qualificação Energy Star®

Sim

Devido ao processo de inicialização do sistema de tinta, o rendimento real do jogo de garrafas de tinta fornecido equivale a
aproximadamente 95% da garrafa de tinta de reposição BTD60BK e 90% das garrafas de tinta de reposição BT5001CMY. Os
rendimentos aproximados são estimados com base na metodologia Brother que utiliza os padrões de prova ISO/IEC 24712.
A velocidade PPM (páginas por minuto) é baseada na impressão no modo RÁPIDO, exclui o tempo para completar a primeira página
e depende de uma série de fatores. A velocidade de impressão ISO é baseada em ISO/IEC 24734. Mais informações em
www.brother-usa.com.
Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para mais detalhes. O aplicativo de download gratuito Brother
iPrint&Scan não está disponível em todos os países.
As resoluções são dadas em dpi (vertical x horizontal). A impressão sem bordas não está disponível em modo duplex. Somente
Windows.
Exceto se a legislação local exigir uma aplicação de prazo de garantia mínimo maior.
Somente preto e branco. Recepção de PC-fax não disponível para usuários de Mac.
Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para obter o melhor desempenho possível e aumentar a vida útil 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 negativamente 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.
♦
Requer compra adicional.
† Cabo USB incluso.
~ Velocidade de cópia ISO baseada em ISO/IEC 24735. Visite www.brother-usa.com para mais informações.
* Para mais informações sobre os requisitos do sistema, visite www.brother.com.br.
▼
O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos
similares da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um
ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão.
▲
Os rendimentos aproximados são estimados com base na metodologia Brother que utiliza padrões de prova ISO/IEC 24712; os
rendimentos não se baseiam no padrão de prova ISO/IEC 24711.
±
Disponível com SSL.

Conteúdo da caixa:

Guia de Configuração Rápida
Guia de Segurança do Produto
Disco de instalação para Windows e macOS*
Cabo de linha telefônica
Cabo USB

Trabalhando ao seu lado por um
meio ambiente melhor
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

Código de barras digitalizável

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.

