MFC-J4510DW

Multifuncional Jato de Tinta
Série Business Smart™

A Combinação Perfeita de Recursos e Design

A Combinação Perfeita!
A Série Business Smart da Brother é grande em recursos e pequena no tamanho.
TM

TM

Escolher um multifuncional jato de tinta colorido pode não ser uma tarefa fácil dependendo do que você
espera dele. O que você procura é maior velocidade de impressão? Algo compacto para caber no seu
espaço de trabalho? Impressão de baixo custo? Em vez de optar por um multifuncional volumoso com
monte de recursos ou um multifuncional pequeno com pouca capacidade, agora você pode ter tudo isso
com o Business Smart™ MFC-J4510DW da Brother.
O Business Smart™ MFC-J4510DW da Brother é ideal para quem busca velocidade, tamanho reduzido e baixo
custo de impressão em um único equipamento estiloso e elegante.

Tecnologia de Impressão Horizontal: A nova tendência em impressão
Para criar a nova Série Business Smart™, a Brother redesenhou o hardware, o software e os cartuchos de tinta.
Este novo design permitiu a introdução da inovadora Tecnologia de Impressão Horizontal, que armazena e
alimenta papéis na orientação paisagem.

Totalmente Integrada, Design Elegante.

Elegante e moderno, o multifuncional jato de tinta colorido não só se ajusta à sua mesa, mas também tem
uma ótima aparência. O Business Smart™ MFC-J4510DW da Brother possui um design de visual agradável e
nenhuma parte saliente quando não está em uso.

Ninguém Disse Que Você Não Pode Ter Tudo
O Mais Rápido da sua Classe1
Com velocidades de impressão de até 35 ppm em
preto e 27 ppm em cores (modo rápido) e de até 20
ppm (preto)/18 ppm (colorido)2 , você não vai perder
seu precioso tempo esperando pela impressão.

O Mais Compacto da sua Classe1
De design compacto, ocupa até 35% menos espaço
na área de trabalho do que os volumosos modelos1 da
concorrência. Além disso, não há partes salientes
quando não está em uso.

Baixo Custo de Impressão
Os cartuchos de tinta para reposição de ultrarrendimento
(Série XXL) ajudam a reduzir o custo por página,
imprimindo até 1.200 páginas por cartucho3.

Display TouchScreen Intuitivo Display
TouchScreen de 3,7” de fácil uso. Basta Deslizar –
Tocar – Arrastar. E o TouchPanel inteligente só exibe
as teclas que você precisa.

Impressão até Tamanho A3
A inovadora Tecnologia de Impressão Horizontal
permite a impressão de papéis de tamanho até A3
(através da entrada de alimentação manual) a partir
de um equipamento praticamente do mesmo
tamanho da folha de papel!

Mais Valor Agregado:
Impressão Wireless
móvel4

Imprime de um PC ou dispositivo
através
de uma conexão WiFi. Compatível com AirPrint™,
Brother™ iPrint&Scan, Google Cloud Print™,
Cortado Workplace e Wi-Fi Direct.

Impressão Duplex (Frente e Verso)
Imprime em ambos os lados da folha de papel
ajudando a economizar papel, dinheiro e tempo.
Menos desperdício e menos tempo substituindo
papel.
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Alimentador Automático de Documentos
(ADF)
Permite alimentar até 20 páginas por vez. Muito
mais prático do que digitalização, cópia e fax de
uma só folha.

Suporte ao Consumidor
Asseguramos 100% de nossos produtos através da
garantia limitada de 1 ano e suporte técnico por
telefone durante a vida útil do produto.

Com base em modelos concorrentes na classe jato de tinta com preço estimado abaixo de R$600,00. Os dados da concorrência foram obtidos de sites do próprio fabricante e de fontes de terceiros ligados ao setor (em julho de 2012).
PPM é baseado na impressão no modo FAST (rápido), exclui a impressão da primeira página e depende de uma série de fatores. A velocidade de impressão ISO é baseada na ISO/IEC 24734. Acesse www.brother-usa.com/printspeed para mais detalhes.
Rendimento em páginas aproximado de acordo com a ISO/IEC 24711. Para mais informações, acesse www.brother.com/pageyield. As tintas da Série LC105/107 XXL requerem compra adicional.
4 Requer conexão com uma rede sem fio. Acesse www.brother.com.br para obter mais detalhes e informações sobre disponibilidade e compatibilidade dos dispositivos móveis.
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MFC-J4510DW
Multifuncional Jato de Tinta Série Business Smart™

O MFC-J4510DW foi completamente redesenhado com a inovadora Tecnologia de Impressão Horizontal para criar a
combinação perfeita de velocidade de impressão rápida, tamanho reduzido e baixo custo de impressão. Este
multifuncional jato de tinta apresenta um display TouchScreen intuitivo que basta você tocar – arrastar – deslizar a
tela para navegar facilmente pelo menu. Além das múltiplas opções de impressão sem fio, ele também possui uma
entrada de alimentação manual que permite a impressão de documentos até A3. Construído com um design
moderno, esta elegante impressora não tem partes salientes quando não está em uso.

Especificações

Principais Características

Tecnologia de Impressão

Jato de tinta colorido com 4 cartuchos

Display LCD (tipo/tamanho)

Display TouchScreen de 3,7" com Swipe e TouchPanel

Tamanho do Papel (máximo)

Bandeja de Papel: Até tamanho A4
Entrada de Alimentação Manual: Até tamanho A3

Velocidade de Impressão (máxima)*

Preto (Modo Rápido):
Colorido (Modo Rápido):
Preto (ISO/IEC 24734):
Colorido (ISO/IEC 24734):

Resolução de Impressão (máxima)▼

Até 6000 x 1200 dpi

Capacidade de Impressão Duplex

Até 35 ppm
Até 27 ppm
Até 20 ppm
Até 18 ppm

Sim (até tamanho Carta)

• Ajuda a melhorar a produtividade com altas velocidades de impressão
de até 35 ppm em preto e 27 ppm em cores (modo rápido) e de até
20 ppm em preto e 18 ppm em cores (ISO/IEC24734)*
• Display TouchScreen de 3,7” de fácil uso (tocar, arrastar e deslizar)
com TouchPanel
• Cartuchos de tinta para reposição de ultrarrendimento (Séries XXL)
para impressão de baixo custo♦
Impressionante
impressão de documentos A3 através da entrada de
•
alimentação manual
• Tecnologia de Impressão Horizontal para um aparelho mais compacto
• Prático alimentador automático de documentos (ADF) de até 20 páginas
mais uma bandeja de papel com capacidade para 150 folhas3
• Economia de papel com impressão frente e verso
• Fácil configuração de redes wireless (802.11b/g/n) ou cabeadas Ethernet
• Impressão a partir de dispositivos móveis com AirPrint□ e outros apps.
• 1 ano de garantia limitada

Capacidade de Impressão Sem Borda

Sim

Capacidade de Entrada de Papel (máx.)

Até 150 folhas

Alimentador Automático de
Documentos (ADF)

Até 20 páginas

Interfaces Padrão†

USB, Ethernet, Wireless (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct™

Velocidade de Cópia (máxima)*

Até 12 ppm
Preto (ISO/IEC 24735):
Colorido (ISO/IEC 24735): Até 9 ppm

Resolução de Cópia (máxima)▼

Até 1200 x 1200 dpi

Redução/Ampliação de Cópia

Sim, 25% a 400%

Opções de Cópia

Empilhadas, Ordenadas, N em 1, Identidades (RG),
Ajustar à Página, Livros, Alinhamento Automático,
Marca d'água, Remoção de Cor de Fundo, Pôster

LC105Y

Cartucho de Tinta Amarelo de Ultrarrendimento
(Série XXL) (aprox. 1.200 páginas)▲

Tipo de Scanner

Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador
Automático de Documentos (ADF)

LC103BK

Cartucho de Tinta Preto de Alto Rendimento (Série XL)
(aprox. 600 páginas)▲

Tamanho do Vidro do Scanner

Tamanho Carta

LC103C

Cartucho de Tinta Ciano de Alto Rendimento (Série XL)
(aprox. 600 páginas)▲



Tamanho de Digitalização/Cópia (máx.) Tamanho Ofício (21,6 x 35,6 cm) via ADF

Suprimentos & Acessórios♦
LC107BK

Cartucho de Tinta Preto de Ultrarrendimento
(Série XXL) (aprox. 1.200 páginas)▲

LC105C

Cartucho de Tinta Ciano de Ultrarrendimento
(Série XXL) (aprox. 1.200 páginas)▲

LC105M Cartucho de Tinta Magenta de Ultrarrendimento
(Série XXL) (aprox. 1.200 páginas)▲

Resolução de Digitalização (máxima)▼

Óptica: Até 2400 x 2400 dpi
Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi

LC103M

Cartucho de Tinta Magenta de Alto Rendimento (Série XL)
(aprox. 600 páginas)▲

Função "Digitalizar para"

E-mail, OCR, Imagem, Arquivo, Memória USB e
Cartões de Memória♦, FTP, Rede, Servidor de E-mail
(Download)

LC103Y

Cartucho de Tinta Amarelo de Alto Rendimento (Série XL)
(aprox. 600 páginas)▲

Fax Modem

33,6K bps

Memória de Páginas de Fax (máxima)^

Até 200 páginas

Código UPC

012502633105

Posições para Discagem Abreviada

100 x 2

Dimensões da Unidade

48,0 x 29,0 x 18,5 cm (LxPxA)

Capacidade PC-Fax1

Sim

Peso da Unidade/Embalagem

9,3kg/11,5 kg

Conectividade Web

FACEBOOK™, PICASA WEB ALBUMS™, FLICKR™,
GOOGLE DOCS™, EVERNOTE®, DROPBOX

Dimensões da Embalagem

56,4 x 26,2 x 37,6 cm (LxPxA)

Sistemas Operacionais Compatíveis‡

Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Home,
Windows® XP Professional, Windows Server® 2003,
Windows Server® 2003 R2, Windows Server® 2008,
Windows Server® 2008 R2
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Mac OS X® v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

Compatibilidade com Dispositivos Móveis□

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

Garantia

1 ano de garantia limitada

Informações sobre Configuração

* A velocidade PPM (páginas por minuto) é baseada na impressão no modo FAST (rápido) e exclui
o tempo para completar a primeira página, podendo variar dependendo de uma série de fatores.
A velocidade de impressão ISO é baseada na ISO/IEC 24734. A velocidade de cópia ISO é baseada
na ISO/IEC 24734. Para mais informações sobre a metodologia de cálculo da velocidade de
impressão, visite www.brother-usa.com/printspeed.
▼0 As resoluções são dadas em dpi (vertical por horizontal).
 Impressão sem bordas não disponível no modo duplex
† Os cabos não estão incluídos.
‡ Consulte os requisitos do sistema em www.brother.com.br
□ Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para obter detalhes e
informações sobre disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis. O download
gratuito do aplicativo Brother™ iPrint&Scan pode não estar disponível em todos os países.
^ Apenas em Preto e Branco. Baseado no padrão de teste ITU-T Nº 1, em resolução padrão com
compressão MMR (Modified Modified READ)
1 Recurso PC-Fax Send (Envio de PC-Fax) disponível apenas para usuários Mac®.
2 Visite www.brother.com para obter mais detalhes.
♦ Devem ser adquiridos separadamente.
▲0 Rendimento em páginas aproximado de acordo com a ISO 24711. Para mais informações sobre o
rendimento em páginas, visite www.brother.com/pageyield. O rendimento efetivo do cartucho
inicial será de aproximadamente 65% do substituto da série LC103 devido ao processo de
inicialização do sistema de tinta.
3 Apenas até tamanho carta/A4

Trabalhando com você para um meio ambiente melhor

www.brotherearth.com

Todas as marcas comerciais e registradas mencionadas neste documento são de propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server e o logotipo Windows são marcas comerciais ou
marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. AirPrint™ e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple
Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

