
Caracterís�cas principais:

DCP-L3551CDW Mul�funcional digital
colorido

Capacidade da 
bandeja de papel de 
250 folhas

Velocidades de impressão
rápidas de até 19 ppm em 
preto e em cores

Impressão a par�r de 
disposi�vos móveis

Conexão sem fio e Ethernet

A impressão rápida mantém você em movimento
• Proporciona um aumento da eficiência com velocidades de 
impressão rápidasde até 19 páginas por minuto. 1

Imprima documentos profissionais em preto e em 
cores
• Imprima documentos para office de alta qualidade com preto 
ní�do e cores ricas e vivas.

Impressão tão móvel como você
• Imprima sem fio a par�r do seu computador, laptop, 
smartphone e tablet.

Conecte-se à sua maneira
• Opções de conexão versáteis com as interfaces wireless 
e Wi-Fi Direct® integradas ou conexão local a um único 
computador via interface USB.

O manuseio versá�l de papel aumenta a 
produ�vidade

• A bandeja com capacidade para 250 folhas, ajustável aos 
tamanhos carta ou o�cio, ajuda a minimizar as recargas 
frequentes de papel.

Confiável, durável e design compacto
• A construção robusta e resistente garante que sua
impressora trabalhe tanto quanto você; e o design 
compacto é ideal para espaços menores.

Economia real com os toners originais Brother
• Os cartuchos de toner de reposição originais e de alto 
rendimento da Brother e o modo de economia de toner 
ajudam a reduzir os custos de impressão

  Requer conexão a uma rede sem fio.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas. ©2017 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google LLC. Mopria®, o Logotipo Mopria® 
e o logotipo Mopria® Alliance são marcas registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. macOS, o logotipo Mac, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas 
comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. As imagens têm apenas propósitos ilustrativos.

Impressão colorida de 
qualidade profissional

Alimentador automá�co
de documentos para até 
50 folhas

• A rápida digitalização para vários des�nos, desde rede até 
serviços de nuvem comercial mais populares, ajuda a maximizar 
a produ�vidade de seu grupo de trabalho.

Digitalize rapidamente e o�mize tempo



Informações logísticas:
Código UPC 012502651796

40,9 de largura x 47,5 de prof. x 
56,9 altura

 

23,3 kg 

59 de largura x 52,3 de prof. x 
56,9 de altura

 

28 kg 

8

2

 4

122 x 102

 126,2

 233 kg 

Vietnã

8443.31.0000

Tecnologia de impressão LED colorido digital

Mono de 1 linha (retroiluminado)

Até 216 mm por 356 mm (o�cio)

Preto: até 19 ppm
Colorido: até 19 ppm

Até 600 x 2400 dpi

Sim

PCL®6, GDI, BR-Script3® *

512 MB / 512 MB

∞ Até 50 páginas

Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,
USB 2.0 de alta velocidade

 

Preto:  até 19 cpm  
Colorido: até 19 cpm

600 x 600 dpi

25% - 400% em incrementos de 1%

Vidro de exposição colorido com ADF

21,6 x 29,7

 1200 x 2400 (do vidro do scanner) 
Interpolada: 19200 x 19200 dpi

E-mail, imagem, OCR, Arquivo, USB,  FTP, Rede ‡

○ Windows 7,8,8.1, 10 / Server2008, Server 2008 R2 , 
Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016

□
AirPrint®, Google Cloud Print™,  
Brother iPrint&Scan (app de download gratuito), 
Mopria e Wi-Fi Direct®

◊ Até 30.000 páginas

▪ Até 1.500 páginas

1 ano de garan�a limitada 

Sim

Especificações

Conteúdo da caixa
Brother DCP-L3551CDW

Cartucho de toner inicial preto (1.000 páginas) ^

Cartucho de toner inicial ciano (1.000 páginas) ^

Cartucho de toner inicial amarelo (1.000 páginas) ^

Cartucho de toner inicial magenta (1.000 páginas) ^

Conjunto da unidade de cilindro DR223CL (18.000 páginas) **

Suprimentos♦ :

TN213BK Cartucho de toner de rendimento 
padrão preto (1.400 págs.)

 
^

TN213C Cartucho de toner de rendimento 
padrão ciano (1.300 págs.)

 
^

TN213M Cartucho de toner de rendimento 
padrão magenta (1.300 págs.)

 
^

TN213Y Cartucho de toner de rendimento 
padrão amarelo (1.300 págs.)

 
^

TN217BK Cartucho de toner de alto rendimento 
preto (3.000 págs.)

 
^

TN217C Cartucho de toner de alto rendimento 
ciano (2.300 págs.)

 
^

TN217M Cartucho de toner de alto rendimento 
magenta (2.300 págs.)

 
^

TN217Y Cartucho de toner de alto rendimento 
amarelo (2.300 págs.)

 
^

DR213CL Unidade de cilindro (18.000 págs.) **

BU223CL Unidade de correia (50.000 págs. A4/carta)

WT223CL Caixa para resíduos de toner (50.000 págs) ^^

Código de barras digitalizável:

* Compatível com PostScript ® 3™.
‡ Somente Windows.
∞ Capacidade máxima com base no uso de papel de 20 lb.
♦ Requer compra adicional
◊ O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos Brother semelhantes.

Para maximizar a vida útil do seu equipamento, escolha uma impressora com um ciclo de trabalho maior do que o necessário.
□ Requer conexão a uma rede sem fio.
○ Imprimir apenas para o servidor 2003/2008 / 2008R2
▪ Intervalo recomendado de páginas impressas por mês para obter o melhor desempenho possível e a vida útil da impressora. As impressoras são

fabricado para resistir a um uso ocasional maior que este alcance, com pouco ou nenhum efeito no equipamento. No entanto, imprimir por
acima do volume recomendado pode afetar adversamente a qualidade de impressão ou a vida útil da máquina. É sempre melhor
escolha uma máquina cujo volume de impressão recomendado seja apropriado no caso de um aumento nas necessidades de impressão.

^ Desempenho aproximado de acordo com a norma ISO / IEC 19798 (carta / A4).
** O desempenho do tambor é aproximado e pode variar dependendo do tipo de uso.
^^ Desempenho aproximado baseado na impressão de páginas de tamanho A4 ou carta em um lado.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas comerciais e marcas registradas aqui referidas são de 
propriedade de suas respectivas empresas. AirPrint é uma empresa comercial da Apple Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial da 
Google LLC. Wi-Fi Direct é uma marca registrada da Wi_Fi Alliance®.
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Visor LCD (tipo tamanho)

Tamanho do papel (máximo)

Velocidade de impressão (máxima)

Resolução de impressão (máxima)
Impressão duplex automática
Emulador
Memória (padrão/máxima)
Alimentador automático de documentos (ADF)

Interfaces padrão

Velocidade de cópia (máxima)

Resolução de cópia (máxima)
Redução/ampliação de cópia

Opções de cópia

Tipo de scanner 
Tamanho do vidro do scanner

Resolução de digitalização

Capacidade de digitalização para outros destinos

Sistemas operacionais compatíveis

Compatibilidade com dispositivos móveis

Ciclo mensal de trabalho máximo
Volume mensal recomendado 
Garantia
Certificação ENERGY STAR

Ordenadas, N em 1, cópias mul�plas(até 99), 
cópias ID

Dimensões da unidade (cm)

Peso da unidade

Dimensões da caixa (cm)

Peso da caixa

Quan�dade por palete 

Camadas no palete

Quan�dade em uma camada 
sobre palete

Tamanho do palete (cm) 

Altura do palete + caixa

Peso do palete + caixa 

País de origem 

Código tarifário harmonizado 

CD-ROM Inclui drivers de impressoras

Guia de configuração rápida

DCP-L3551CDW


