DCP-8152 DN

Multifuncional Laser

PROPRIETÁRIOS DE
PRODUTOS LASER
BROTHER RECOMENDAM
IMPRESSORAS LASER
BROTHER

Com impressão duplex
e rede para escritórios e
grupos de trabalho

DCP-8152DN
MulƟfuncional Laser de Alta Velocidade com Impressão Duplex e Rede
O DCP-8152DN é um mul funcional laser monocromá co com excelente custo/bene cio, perfeito
para escritórios com altos volumes de documentos ou para grupos de trabalho. Ele combina
impressão e cópias rápidas e confiáveis de até 40 ppm com digitalização colorida de alta qualidade.
O DCP-8152DN oferece ainda o recurso de impressão duplex automá ca para a fácil produção de
documentos frente e verso, cópias sem o uso de um computador, manuseio flexível de papel, rede
integrada para compar lhamento do equipamento com outros usuários, além do recurso de bloqueio
de funções e contabilização de cópia, impressão e digitalização.

Especificações:
Método de Impressão

Laser Eletrofotográfico

Display LCD (Ɵpo/tamanho)

Display LCD monocromá co de 5 linhas/22 caracteres

Tamanho do Papel (máximo)

Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho o cio)

Velocidade de Impressão (máxima)

Até 40 ppm (tamanho carta)

Resolução de Impressão (máxima)

Até 1200 x 1200 dpi

Emuladores

PCL6, BR-Script3♦, IBM Proprinter, Epson FX

Memória (padrão/máxima*)

64 MB/320 MB

Principais CaracterísƟcas:
•
•
•
•
•

•

Sim

•

Capacidade de Entrada de Papel (máxima)

Bandeja com capacidade para 250 folhas
Bandeja mul uso com capacidade para 50 folhas

•

Capacidade de Saída (máxima)∞

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

•

Capacidade de Impressão Duplex
∞

Alimentador AutomáƟco de Documentos (ADF) Até 50 páginas

•

Impressões e cópias em até 40 ppm
Interfaces Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade
Impressão duplex automá ca (frente e verso)
Capacidade para 300 folhas
Impressão sem fio a par r do disposi vo móvel com□:
AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan e
Cortado Workplace
Vidro do scanner tamanho o cio para digitalização/cópia
de materiais encadernados
Alimentador automá co de documentos (ADF) com
capacidade para 50 folhas
Cartucho de toner de alto rendimento (8.000 páginas▼)
disponível para subs tuição*
Interface USB frontal que permite imprimir e digitalizar
para um pendrive USB■
Recursos de segurança avançados, incluindo: Impressão
Segura, Bloqueio de Funções, Enterprise Security (802.1x),
etc.
1 ano de garan a limitada

Interfaces Padrão

Ethernet e USB 2.0 de Alta Velocidade

Interface USB frontal■ / PictBridge

Sim/Não

Velocidade de Cópia (máxima)

Até 40 cpm (tamanho carta)

Resolução de Cópia (máxima)

1200 x 600 dpi

Redução/Ampliação de Cópia

De 25% a 400%, em incrementos de 1%

Opções de Cópia

Cópias Ordenadas, N em 1, Múl plas (até 99)
Cópia de Documento de Iden dade (RG)

Tipo do Scanner

Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador
Automá co de Documentos (ADF)

Tamanho do Vidro do Scanner

Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho o cio)

Resolução do Scanner (máxima)

Óp ca: Até 1200 x 1200 dpi
Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi

Função "Digitalizar para"

Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, Pasta de

Código UPC

012502630852

Rede (CIFS)1

Dimensões da Unidade

49,0 x 44,7 x 41,4 cm (LxAxP)

Peso da Unidade

16,1 kg

Peso da Caixa

19,8 kg

Dimensões da Caixa

59,4 x 60,5 x 53,3 cm (LxAxP)

Visualizador de Documentos/
SoŌware de OCR

Nuance™ PaperPort™ 12SE com OCR para Windows®
Presto!® PageManager®9 com OCR para Mac®

CompaƟbilidade do Sistema Operacional

Windows®: Windows® 7 / Windows Vista®/ XP /
XP Professional x64 / Server 2003 / 20080
Mac®: Mac OS X® v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x
Linux

CompaƟbilidade do DisposiƟvo Móvel□

AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan,
Cortado Workplace

GaranƟa

1 ano de garan a limitada

•

Suprimentos e Acessórios*:
TN-3332 Toner com Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)▼
TN-3382 Toner com Alto Rendimento (aprox. 8.000 páginas)▼
DR-3302 Unidade do Cilindro (aprox. 60.000 páginas)^
LT-5400 Bandeja Opcional para 500 Folhas

Informações sobre Configuração:

Para obter especificações técnicas completas e mais informações,
visite www.brother.com.br
♦
*
∞
■
⁰
1
□

Compatível com PostScript®3™.
Devem ser adquiridos separadamente.
Capacidade máxima baseada em papel de 75 g/m2 .
Arquivos PDF (até versão 1.7), JPEG, XPS e PDF Seguro (somente digitalização).
Impressão em rede apenas para o Sistema Operacional Windows Server 2003/2008.
Apenas Windows®.
Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para detalhes e
informações sobre disponibilidade e compatilidade com dispositivos móveis.
▼ Rendimento do cartucho de toner aproximado de acordo com a ISO/IEC 19752 (carta/A4).
^ O rendimento da unidade de cilindro é aproximado e pode variar dependendo de seu uso.
Vida útil estimada, baseada em 3 páginas por trabalho, em condições diferentes o resultado
pode variar.

Trabalhando com você para um meio ambiente melhor

www.brotherearth.com
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