


Impressão de Alta Qualidade
Resolução de até 1200 x 1200 dpi 

Interfaces Ethernet, USB 2.0 de
alta velocidade e Paralela

(O modelo MFC-8890DW também
inclui interface wireless)

Duplex Automático para Impressão
Imprime dois lados da folha com facilidade.

(O modelo MFC-8890DW também possui 
duplex para cópia, digitalização e fax†)

Capacidade para 300 folhas de papel 
Bandeja para 250 folhas de papel 
tamanho carta ou ofício e bandeja

multiuso para 50 folhas

Contabilização e Cota de
Impressão e Cópia

Controle de modo prático e fácil
o fluxo de documentos por usuário

 

Série MFC-8000

Alimentador Automático de 
Documentos de 50 folhas

Copia, envia fax ou digitaliza documentos
de múltiplas páginas facilmente 

 

Interface USB Direta
Imprime arquivos JPEG e PDF de 
ou digitaliza para um Pendrive*

 
 

As multifuncionais laser monocromáticas MFC-8480DN e MFC-8890DW 
da Brother® oferecem recursos valiosos que ajudam a melhorar a 
eficiência e a produtividade de qualquer empresa.

Combinando alta qualidade de impressão a laser, cópia, fax e 
digitalização colorida, essas poderosas multifuncionais compactas 
 

produzem resultados de alta resolução e imprimem
e copiam em alta velocidade.

Além disso, os recursos duplex automático para impressão nos dois 
lados da folha e toner de reposição de alto rendimento ajudam a 
reduzir os custos operacionais. 

Multifuncionais Laser de Alto Desempenho com Rede e Duplex



• Manuseio de papel flexível  – Use a bandeja com capacidade para  
   250 folhas para tamanhos de papel carta ou ofício, ou use a bandeja 

multiuso com capacidade para 50 folhas para impressão de papéis 
espessos e envelopes.

 

• Digitalização colorida de alta qualidade  – Digitalize documentos 
 

 para E-mail, Imagem, Arquivo, OCR, FTP e para seu Pendrive.

•  Rapidez na impressão e na cópia  – Imprima e copie em  
alta velocidade de até 32ppm.

• Resultados de alta resolução  – Produza documentos com  
 aparência profissional de até 1200 x 1200 dpi de qualidade de 

impressão.

Os MFC-8480DN e MFC-8890DW oferecem recursos poderosos que ajudam qualquer empresa a melhorar a sua produtividade. 

Desempenho e versatilidade impressionantes

MFC-8890DW
Multifuncional de Alto Desempenho com 
Wireless e Duplex
O MFC-8890DW inclui todos os recursos do MFC-8480DN e outros recursos 
adicionais poderosos. Além da impressão duplex, o MFC-8890DW oferece duplex 
automático para digitalização†, cópia e fax usando o alimentador automático de 
documentos para 50 páginas. Este recurso avançado de duplex pode reduzir 
significativamente os custos de papel ao imprimir e copiar documentos em frente 
e verso.

O MFC-8890DW também inclui interface wireless (sem fio) 802.11b/g embutida 
que permite a conexão sem fio com a sua rede e ajuda a reduzir a desordem 
causada pelos cabos extras.

Os recursos e o desempenho que o seu negócio precisa.

MFC-8480DN  
Multifuncional Laser de Alto Desempenho 
com Rede e Impressão Duplex
O MFC-8480DN dispõe de impressão duplex automática que ajuda a 
economizar papel e reduzir os custos de impressão e de cópia. O MFC-8480DN 
lhe proporciona flexibilidade de conexão local através das interfaces embutidas USB 2.0 
de alta velocidade e paralela, ou através da sua interface de rede Ethernet. Faça 
cópias facilmente dos materiais encadernados usando o vidro de exposição  
tamanho ofício, ou use o alimentador automático de documentos com capacidade
para 50 páginas para cópia, digitalização ou fax rápido de múltiplas páginas
(até tamanho ofício).

Além disso, a interface USB frontal permite imprimir/digitalizar de ou para um Pendrive 
(arquivos em formato JPEG ou PDF, tanto para digitalização como para impressão).
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Principais Recursos:

MFC-8480DN

•  Impressão e cópia monocromática de até 32ppm

•  Duplex automático para impressão em frente e verso

•  Impressão de até 1200 x 1200 dpi 

•  Fax modem de 33,6K bps 

•  Alimentador automático de documentos com 
 

•  Memória padrão de 64MB (até 600 páginas)  

•  Digitalização colorida no vidro de exposição de 

•  Capacidade de abastecimento de 300 folhas, 

•  Interfaces Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade e 

 

MFC-8890DW

Inclui todos os recursos do MFC-8480DN, além de:

•  Interface wireless (sem fio) 802.11b/g 

•   

Multifuncionais Laser da Série MFC-8000
Estas novas multifuncionais laser monocromáticas são acessíveis e ideais
para qualquer empresa ou pequenos grupos de trabalho. Elas combinam 
impressões a laser nítidas e de alta qualidade, cópias e digitalizações  
coloridas no conveniente vidro de exposição e fax de alta velocidade em  
um único equipamento poderoso que ocupa pouco espaço. Fornecendo  
impressões e cópias muito rápidas, estas multifuncionais prontas para rede 
podem ser instaladas em uma rede cabeada ou sem fio para que outros 
usuários possam compartilhar as funções de impressão, digitalização e PC-fax.

  

Compatível com PostScript®3™ 
Apenas impressão 
Baseada na tabela No. 1 da resolução 
padrão com codificação JBIG
Consulte os requisitos do sistema
Tamanho máximo para digitalização e 
cópia Duplex pelo ADF: Carta 

Requer aquisição adicional
O rendimento do cilindro é aproximado 
e poderá variar de acordo com o uso 
Rendimento aproximado do toner de  

acordo com ISO IEC 19752 (Carta/A4)
Pendrive não incluído 

‡

^

*

Suprimentos e Acessórios‡

TN-620:  Cartucho de toner de rendimento padrão (3.000 páginas)
TN-650:  Cartucho de toner de alto rendimento (8.000 páginas)
DR-620:  Unidade de cilindro (aprox. 25.000 páginas)^

LT-5300:  Bandeja opcional baixa com capacidade para 250 folhas

®

Especificações Técnicas

MFC-8480DN MFC-8890DW

Impressão

Método de Impressão Eletrofotográfico (laser)

Velocidade de Impressão Até 32ppm, monocromática

Resolução de Impressão Até 1200 x 1200 dpi

Emulações PCL® 6, BR-Script 3

Duplex Automático para Impressão Sim

Interfaces Padrão USB, Paralela, USB Direta e
Ethernet

USB, Paralela, USB Direta,  
Wireless 802.11b/g e Ethernet  

Compatibilidade com Windows® Windows Vista® / XP / XP x64 / 2000 / Server 2003/2008

Compatibilidade com Mac® Mac  OS® X 10.3.9 ou superior

Fax

Veloc. do Modem / Melhor Veloc. de Transmissão 33,6K bps Super G3 / Aprox. 2 segundos (por página)

Fax Sem Uso do PC Sim

Duplex Automático para Fax Não Sim

Memória (padrão / máximo‡) 64MB (armazena até 600 páginas ) / 576MB 

Transmissão(# locais) Até 390

Digitalização Rápida Aprox. 2 segundos / página

Fax Forwarding & Paging Sim

Acesso Duplo Sim

Discagem de Um Toque / Discagem Rápida 40 / 300

Compatibilidade de Fax 

Cópia

Cópia Sem Uso do PC Sim

Velocidade da Cópia Até 32cpm, monocromática

Resolução da Cópia (máx., dpi) 1200 x 600 dpi

Cópias Múltiplas Até  99

Duplex Automático para Cópia Não Sim †

Funções de Cópias Ordenadas  Sim

Redução / Ampliação 25% - 400%, em incrementos de 1%

Tamanho do Vidro de Exposição Ofício

Digitalização

Digitalização Colorida e P/B Sim

Duplex Automático para Digitalização Não Sim†

Resolução Ótica (máx., dpi) 600 x 2400 dpi

Resolução Interpolada (máx. dpi) 19200 x 19200 dpi

Perfis de digitalização Sim

Visualizador de Documento / Software OCR ScanSoft® PaperPort® 11SE com Software OCR da NUANCETM 

para Windows®  e Presto!® PageManager® 7 para Mac®

Interface
USB

Direta

Impressão e Digitalização de / para 
Pendrive Sim

Suporte para PictBridge  Não

Formatos de Arquivo PDF até a Ver 1.7, JPEG, SecurePDF (digitalização), XPS 

Manuseio
de Papel

Capacidade de Papel Padrão 300 folhas com a bandeja de 250 folhas e bandeja multiuso de 50 folhas
Capacidade de Papel Opcional‡ Capacidade total de até 550 folhas com a bandeja de 250 folhas 

Capacidade da Bandeja de Saída 150 folhas (de face para baixo)

Capac. do Alimentador Autom. de Documentos (ADF) 50 páginas

Rede
Interface de Rede Embutida Ethernet Ethernet e 802.11b/g

Compatibilidade de Rede TCP/IP, Apple®s Simple Network Configuration

Funções através da Rede  Impressão, Digitalização e PC Fax Impressão, Digitalização, PC Fax e I-Fax

Outros

Software de PC Fax  Sim

Display (LCD) 5 linhas, 22 caracteres

Dimensões da Unidade (LxPxA) 53,1 x 45,0 x 47,5 cm

Dimensões da Embalagem (LxPxA) 62,7 x 56,6 x 57,4 cm

Peso da Unidade / Peso da Embalagem (kg) 17,8 kg / 22,2 kg 17,9 kg / 22,5 kg

Código UPC 0 12502 62272 7 0 12502 62267 3

†

Para mais especificações técnicas e mais informações, visite o nosso site www.brother.com.

nos dois lados da folha† 

capacidade para 50 páginas

até 19200 dpi (interpolada) 

expansível para 550 folhas no máximo‡

Paralela

Duplex avançado para cópia, fax e digitalização 

ITU-T Grupo 3 


