Economia de Toner
Para imprimir documentos que
não requerem alta resolução, a
HL2140 e HL2170W dispõem da
função Economia de Toner. Esta
função torna as impressões mais
claras ajudando a economizar
toner.

Funções Avançadas
As novas HL2140 e HL2170W
também oferecem funções
avançadas para auxiliar seu
trabalho no dia-a-dia, tais como:
? Impressão de marca d’água

As novas HL2140 & HL2170W Brother são
duas versáteis impressoras laser
monocromáticas para uso doméstico ou em
pequenos escritórios.
Compactas, adaptam-se facilmente a espaços
restritos e seu design moderno mantém a
harmonia do ambiente, pois suas cores
combinam com as de um Desktop ou Notebook.
Além de belas, estas impressoras oferecem um
ótimo custo benefício: impressões rápidas em
até 23 páginas por minuto, resolução de
impressão de 2400 x 600 dpi para garantir
nitidez nas impressões de gráficos e textos, e
baixo custo de impressão.

Manuseio inteligente do papel
A Bandeja de alimentação da HL2140 e HL2170W
pode manusear papel tamanho A4 ou Ofício e uma
variedade de tipos de papeis especiais. Para diminuir a
freqüencia de reposição, possuem uma gaveta com
capacidade para 250 folhas. Também há um
alimentador manual para impressão de envelopes e
outros papéis especiais.

Facilidade de uso
Watermar

? Impressão tamanho poster
? Impressão N em 1
? Duplex manual com suporte de
software

Poste
N-Up

Estas impressoras são simples de instalar e operar.
Nosso inovador driver de instalação conduz os
usuários de maneira simples e rápida por um
processo de 5 cliques! Além disso o CD de
instalação da HL2140 e HL2170W possui tutoriais de
instalação animados para auxiliar nas dúvidas e
manutenções mais comuns.

Alta qualidade de impressão
Até 2400 x 600 dpi

Alta velocidade
Até 23 ppm

Conectividade Flexível
USB 2.0, Rede* ou Wireless*

Fácil identificação do status
Versatilidade

Painel com LEDs
indicadores

Alimentador de envelopes

Design compacto

Proteção ao papel

Adequada para pequenos espaços

Bandeja interna para
250 folhas

* Rede e Wireless disponíveis somente no modelo HL2170W

Impressoras Laser Mono

HL2140 & HL2170W

HL2170W

HL2140

Suprimentos originais Brother: mais opções de economia para você
A Brother oferece para seus consumidores 2 opções de toner. O modelo TN330 possui rendimento padrão de 1.500
páginas e é destinado para usuários que consomem pouco e desejam um toner com menor custo de aquisição. Já
o toner TN360 possui rendimento padrão de 2.600 páginas e é destinado para usuários que necessitam de um
toner com maior autonomia e menor custo de impressão. Ambos os toners oferecem uma ótima relação
custo/benefício e preservam a garantia de seu produto Brother.

Especificações Técnicas
Especificações
Impressora Laser
Tecnologia de Impressão
Velocidade de Impressão
Velocidade de impressão primeira página
Resolução de Impressão
Interfaces Padrão
Emulação
Geral
Memória Padrão
Processador
Opção de Expansão de Memória
Capacidade de Alimentação
Capacidade da Bandeja Multiuso
Função Economia de Toner
Consumíveis
Tipos de Papel
Certificado Energy Star
Certificação Wi-Fi
Dimensões do Equipamento (L/P/A)
Dimensões da Caixa (L/P/A)
Peso do Equipamento / Caixa
Ciclo Mensal

HL2140

HL2170W

Laser Monocromática
23 ppm
Menor que 10 seg.
Até 2.400x600 dpi
USB 2.0 High Speed
USB 2.0 High Speed, Rede Ethernet
e Wireless
GDI
PCL6
8 MB

32 MB
181 MHz
Não
250 folhas
1 folha
Sim
Cartucho de Toner e Unidade de Cilindro
Plano, Bond, Envelopes, Etiquetas e Transparências
N/D
Sim
Sim
368 x 361 x 170 mm
475 x 454 x 360 mm
6,8 Kg / 8,4 Kg
10.000 páginas

Suprimentos
Número do Produto
TN 330
TN 330
DR 360

Descrição
Cartucho de toner (Rendimento de 1.500 páginas,
conforme ISO/IEC 19752)
Cartucho de toner (Rendimento de 2.600 páginas,
conforme ISO/IEC 19752)
Unidade do cilindro (Aproximadamente 12.000

Para maiores informações acesse:
www.brother.com.br
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