


Principais Características
• Compartilhe com outros computadores usando uma 

conexão de rede wireless (802.11b/g/n)
• Ajude a aumentar a produtividade com velocidades de 

impressão de até 33 ppm em preto / 27 ppm em cores 
 no modo rápido e de até 5 ppm em preto / 5 ppm em 
 cores no modo ISO (ISO/IEC 24734)*
• Impressão de fotografias com cores vibrantes e sem 

margens com até 6000 x 1200 dpi▼
• Download gratuito de aplicativo Brother™ iPrint&Scan 

para impressão (JPEG, PDF e páginas da Web) e 
digitalização wireless usando o seu dispositivo móvel  

 com Apple®, Android™ ou Windows® Phone7† 

• Vidro de exposição que permite copiar documentos 
encadernados, grossos ou de tamanhos irregulares 

 facilmente 
• O recurso de impressão e cópia “N em 1” proporciona 

economia de papel permitindo que você imprima ou 
 copie múltiplas páginas em apenas uma única folha
• Bandeja de papel com capacidade para 100 folhas para 

carregamento pela parte frontal do aparelho
• Sistema de 4 cartuchos de tinta individuais – substitua 

apenas os cartuchos que precisam ser substituídos
• 1 ano de garantia limitada
• Qualificação ENERGY STAR®
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Suprimentos Opcionais◆

Para obter especificações técnicas completas e mais informações, visite 
www.brother.com.br

Cartuchos de Tinta Innobella™
LC61BK: Cartucho de Tinta Preto (aprox. 450 páginas)▲

LC61C: Cartucho de Tinta Ciano (aprox. 325 páginas)▲

LC61M: Cartucho de Tinta Magenta (aprox. 325 páginas)▲

LC61Y: Cartucho de Tinta Amarelo (aprox. 325 páginas)▲

O novo mecanismo de impressão e as tintas Innobella™ da
Brother compõem um sistema totalmente integrado e otimizado.

Tintas Série LC61
Durabilidade de impressão • Ricas em cores • 
Imagens mais nítidas

Especificações Técnicas

DCP-J140W

Tecnologia de Impressão Jato de Tinta Colorida com 4 cartuchos individuais

Display LCD (tipo/tamanho) Display LCD Mono de 1 linha

Tamanho do Papel (máximo) Até 8,5" x 14"  (215,9 mm x 355,6 mm)

Velocidades de Impressão 
(máximas)*

Preto (Modo Rápido):  Até 33 ppm 
Colorido (Modo Rápido):  Até 27 ppm 
Preto (ISO/IEC 24734): Até 5 ppm 
Colorido (ISO/IEC 24734): Até 5 ppm

Resolução de Impressão (máxima)▼ Até 6000x1200 dpi

Impressão sem Margens Sim

Capacidade de Entrada de Papel 
(máxima)

Até 100 folhas

Interfaces Padrão❑ USB 2.0 de Alta Velocidade, Wireless (802.11b/g/n)

Velocidade da Cópia (máxima)* Preto (Modo Rápido): Até 22 cpm  
Colorido (Modo Rápido): Até 20 cpm

Resolução da Cópia (máxima)▼ Até 1200 x 1200 dpi

Redução/Ampliação da Cópia Sim, 25% a 400%

Opções de Cópias Empilhar, N em 1, Cópias de Identidade, Pôster, Ajustar ao Tamanho do Papel

Tipo de Scanner Vidro de Exposição em Cores

Tamanho do Vidro de Exposição 8,5" x 11,7" (215,9 x 297 mm)

Resolução de Digitalização 
(máxima)

Óptica: Até 200 x 2400 dpi  
Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi

Recurso “Digitalizar para” E-mail, OCR, Imagem, Arquivo

Sistemas Operacionais 
Compatíveis‡

Windows® 7 (x32 e x64 bits) / Windows Vista® / Windows® XP Professional/  
Windows® XP Professional x64 / Windows® XP Home / Windows Server® 2003 / 
Windows Server® 2003 x64 / Windows Server® 2003 R2 / Windows Server® 
2003 R2 x64 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2
Mac OS X v. 10.5.8, v.10.6.x, v.10.7.x

Compatibilidade com Dispositivos 
Móveis†

Download gratuito do aplicativo BrotherTM iPrint&Scan para impressão (JPEG, 
PDF e páginas da Web) e digitalização wireless usando seu dispositivo móvel 
com Apple®, AndroidTM ou Windows® Phone 7.

Garantia Limitada, 1 ano

Qualificação ENERGY STAR® Sim

Brother™ DCP-J140W
Multifuncional Jato de Tinta Compacto com Rede Wireless
O DCP-J140W é ideal para usuários domésticos ou estudantes. Imprima, copie e digitalize 
com este multifuncional jato de tinta, colorido, sofisticado e fácil de usar. Fácil de configurar 
para rede wireless 802.11b/g/n. Imprima via wireless a partir de seu dispositivo móvel com 
o aplicativo gratuito Brother™ iPrint&Scan†. Possui um prático vidro de exposição que
permite copiar documentos encadernados, grossos ou de dimensões irregulares facilmente.  
Seu sistema de 4 cartuchos de tinta individuais permite que você substitua apenas os 
cartuchos que precisam ser substituídos.

 

* A velocidade de impressão PPM (páginas por minuto) é 
 baseada no Modo Rápido e exclui o tempo para completar a 
 primeira página e poderá variar de acordo com uma série 
 de fatores. A velocidade de impressão ISO está baseada na 
 ISO/IEC 24734. 
 Acesse www.brother-usa.com/printspeed para obter detalhes.
▼ As resoluções são dadas em dpi esquerda/direita (vertical por 

horizontal).
❏ Cabos não inclusos.
‡ Consulte os Requisitos do Sistema em www.brother.com

† Requer conexão a uma rede wireless. 
 Acesse www.brother.com para obter detalhes e outras
 informações como disponibilidade, formatos de impressão 
 compatíveis e compatibilidade com dispositivos móveis.
◆   Requer aquisição adicional.  
▲  O rendimento aproximado em páginas está de acordo com a 

ISO 24711. 
 Para mais informações sobre rendimento em páginas, visite 
 www.brother.com/pageyield.

Trabalhando com você para um meio ambiente melhor




