MFC-9460CDN

Multifuncional Laser Colorida com Impressão em Rede e Duplex
A MFC-9460 CDN é uma poderosa multifuncional laser colorida que combina impressão, cópia,
digitalização e fax num único equipamento. Produz resultados impressionantes através da saída
colorida de alta resolução e velocidade de cópia de até 25ppm, e proporciona flexibilidade de
conexão com suas interfaces Ethernet e USB. O recurso duplex automático para impressões
frente e verso ajuda a economizar papel e os cartuchos de toner opcionais de alto rendimento
disponíveis ajudam a reduzir seus custos operacionais – opções que fazem deste produto, uma
escolha ideal para os negócios ou grupos de trabalho.

Principais Características

Especificações Técnicas

•
•
•
•

MFC-9460CDN
Tecnologia de I mpres s ão

Las er eletrofotográfico de passagem única

Velocidade de I mpres s ão ( máx. )

25ppm, colorido e preto

R es olução de I mpres s ão ( máx. , dpi)

2400 x 600 dpi

Menos de 16 segundos (mono/colorido)

Tempo da Primeira Impressão
Impressão

Emulações
I mpres s ão com Duplex Automático
I nterfaces Padrão
®
Compatibilidade com Windows
®
Compatibilidade com Mac

•
•
•
•
•
•

PCL® 6, BR-Script3
S im
Ethernet, US B 2. 0 Alta Velocidade
Windows® 7 / WindowsVista® / XP / XP x64 / 2000 /
Server 2003/2008^
Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Velocidade do Modem / Melhor Velocidade
Super G3 33,6K bps / Aprox. 2,5 segundos (por página) mono
de Transmissão
Fax com Duplex Automático

Não

Fax Colorido ou P/B S em Us o do PC
Fax

Memória (padrão / máx.)‡

S im
128MB (armazena até 500 páginas) / 384MB
Até 366 locais

Envio de Mala Direta††

Aprox. 2,5 segundos por página

††
Digitalização Rápida

Transferência de Fax††e Aviso no Pager††

Sim / Não

Acesso Duplo††

Sim

Dis cagem de Um Toque / Dis cagem R ápida

16 / 300

Cópia Colorida ou em P/B S em Us o do PC

S im

Cópia com Duplex Automático

Não

Velocidade Máxima da Cópia
Cópia

1200 x 600 dpi

Cópias Múltiplas

S im ( Até 99 cópias )

Ordenação

S im
25% - 400% em incrementos de 1%

Tamanho do Vidro do S canner

Carta / A4

Digitalização Colorida e P/B

S im

Digitalização com Duplex Automático

Interface
USB
Direta

R es olução I nterpolada ( máx. , dpi)

†
Impressão e Digitalização de / para Pendrive

S uporte para PictBridge
Formatos de Arquivos
‡
Capacidade de Entrada de Papel Opcional

Capacidade de S aída
Capacidade do Alimentador Automático de
Documentos (ADF)
I nterface de R ede Embutida

Rede

Compatibilidade de Rede
Funções através da Rede
Software de PC Fax ††

Outros

1200 x 2400 dpi
19200 x 19200 dpi

Configuração dos Perfis de Digitalização

Capacidade de Entrada de Papel Padrão
Manuseio
de Papel

Não

R es olução Ótica ( máx. , dpi)

Visualizador de Documento / Software OCR

ScanSoft PaperPort 12SE com Software OCR da NUANCE
para Windows® e Presto!® PageManager® 9 para Mac®
®

™

Sim
Não
PDF ( até a Ver. 1. 7) , J PEG, XPS

Join BrotherUSA

Bandeja de 250 folhas e bandeja multiuso de 50 folhas

500 folhas
150 folhas ( viradas para baixo) , 1 folha ( virada para cima)
35 páginas
Ethernet
®
Simple Network Configuration
TCP/IP, IPv4/IPv6 Apple

Impressão, Digitalização e PC Fax ††
Sim
5 linhas , 22 caracteres

Dimens ões da Máquina ( LxPxA)

41, 0 x 50, 3 x 49, 2 cm

Dimens ões da Caixa ( LxPxA)

67, 6 x 58, 4 x 66, 0 cm

Código UPC

‡

Toner preto de rendimento padrão (2.500 páginas)
Toner ciano de rendimento padrão (1.500 páginas)
Toner magenta de rendimento padrão (1.500 páginas)
Toner amarelo de rendimento padrão (1.500 páginas)
Toner preto de alto rendimento (6.000 páginas)
Toner ciano de alto rendimento (3.500 páginas)
Toner magenta de alto rendimento (3.500 páginas)
Toner amarelo de alto rendimento (3.500 páginas)
Unidade de cilindro (25.000 páginas)
Unidade de correia (50.000 páginas A4/Carta)
Caixa para resíduos de toner (50.000 páginas)
Bandeja inferior opcional com capacidade para 500 folhas

Para especifi cações técnicas completas e mais informações, visite o site
www.brother.com.br

S im
®

Dis play ( LCD)

Peso da Máquina / Peso da Caixa + Máquina

Suplimentos e Acessórios
TN-310BK:
TN-310C:
TN-310M:
TN-310Y:
TN-315BK:
TN-315C:
TN-315M:
TN-315Y:
DR-310CL:
BU-300CL:
WT-300CL:
LT-300CL:

25ppm, colorido e preto

R es olução da Cópia ( máx. , dpi)

R edução / Ampliação

Digitalização

•
•

Impressão e cópia de até 25ppm (em preto e em cores)
Impressão duplex automática
Resolução de até 2400 x 600 dpi
Interface USB direta que permite imprimir ou digitalizar
†
de ou para um pen drive
Interfaces Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade
‡
Capacidade de papel de 300 folhas, expansível
‡
Memória padrão de 128MB, expansível
Emulações PCL® 6 e BR-Script3
Fax modem Super G3 de 33,6K bps
Alimentador automático de documentos com capacidade
para 35 páginas
Digitalização colorida de alta qualidade
Garantia limitada de 1 ano (no local)

26,5 kg / 32,0 kg
0 12502 62511 7

‡
† PDF, PDF Seguro (digitalização), JPEG e XPS
Requer aquisição adicional
O rendimento é aproximado e pode variar de acordo com o uso
^ Apenas impressão para Sistema Operacional Server
Consulte os requisitos do sistema em www.brother.com.br
Rendimento aproximado com base nos formatos A4 ou Carta,
®
™
Compatível com PostScript 3
impressos em face única
Rendimento aproximado do toner de acordo com ISO/IEC 19798
Baseada na tabela de teste ITU-T em resolução padrão com codifi cação JBIG
††
Apenas preto e branco
(Carta/A4)

Trabalhando com você para um meio
ambiente melhor

www.brotherearth.com
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