HL-2240
Impressora Laser Compacta
Esta impressora laser monocromática foi desenvolvida para ser usada em casa e em escritórios
de pequeno porte. Oferece uma impressão rápida e um resultado profissional de alta qualidade
na produção de cartas, relatórios, planilhas e outros documentos. Além disso, seu design
moderno e compacto permite que ela caiba praticamente em qualquer lugar, complementando
qualquer ambiente. De preço acessível e de fácil operação, a HL-2240 utiliza um cartucho de
toner de reposição de alto rendimento* que ajuda a reduzir os custos operacionais.

Principais Características

Especificações Técnicas
HL-2240
Tecnologia de Impressão
Velocidade de Impressão (máx.)
Tempo da Primeira Impressão

Geral

Resolução de Impressão (máx.)
Memória (padrão / máx.)
Processador
Emulações de Impressora
Interfaces Padrão
Capacidade de Alimentação
Padrão

Manuseio
de Papel

HQ1200 (2400 x 600 dpi)
8MB / 8MB
ARM9 200MHz
GDI
USB 2.0 de Alta Velocidade

Carta, ofício, executivo, A4 e envelopes
Tamanhos personalizados pela abertura de alimentação manual:
76,2 a 216 mm (largura), 116,8 a 356 mm (comprimento)

Drivers de Impressão

Configurações de Impressão
Requisitos de Alimentação
Consumo (médio)
Qualificação Energy Star®
Temperatura
Umidade
Nível de Ruído
Dimensões da Máquina
(LxPxA)
Dimensões da Caixa
(LxPxA)
Peso da Máquina / Peso da Caixa
com a Máquina
Código UPC
Garantia / Serviço
* Requer aquisição adicional.
■
Alguns recursos avançados não são compatíveis com
todos os sistemas operacionais ou drivers. Consulte o
Guia do Usuário on-line para mais detalhes.
▼
Rendimento aproximado de acordo com ISO/IEC 19752
(Carta/A4).
Acompanha um cartucho inicial com rendimento
aproximado de 700 páginas.

• Imprime até 24 páginas por minuto
• Resolução de até 2400 x 600 dpi
• Bandeja de papel ajustável com capacidade para
250 folhas de papel de tamanhos carta ou ofício
• Alimentação manual com trajeto reto para impressão
de papéis mais espessos
• Modo Economia de Toner para impressão de
documentos do dia-a-dia
• Memória de 8MB
• Interface USB 2.0 de alta velocidade

Bandeja de papel com capacidade para 250 folhas, aberturas para
alimentação manual de folha única

Tamanhos de Papel

Software ■

Outros

Menos de 8,5 segundos

100 folhas (viradas para baixo), 1 folha (virada para cima)

Gramaturas (papel bond)

Ambiente

24ppm

Capacidade de Saída

Tipos de Papel

Elétrico

Laser Eletrofotográfico

Papel comum, reciclado, bond, etiquetas e envelopes
Bandeja de papel padrão: 60 a 105 g/m2,
Abertura para alimentação manual: 60 a 163 g/m2
Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / 2000 /
Server 2003 / 2008
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux: Red Hat (32), Fedora 10 (32), OpenSuSe 11.1 (32),
Debian 5.03 (32), Ubuntu 9.04 (64)❖
Economia de Toner, Impressão N em 1, Marca d'água, Impressão de
Pôster, Impressão ID, Perfis de Impressão Personalizados

Suprimentos e Acessórios*
TN420:

Toner de rendimento padrão (1.200 páginas)▼

TN450:

Toner de alto rendimento (2.600 páginas)▼

DR420:

Unidade de cilindro (12.000 páginas)^

110 - 120 V CA, 50 / 60 Hz
Impressão: 495W / Standby: 65W / Sleep: 0,9W

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

Sim
10 °C a 32,5 °C
20% - 80% (sem condensação)
Pressão sonora: Impressão: LpAm= 53 dB; Standby: LpAm= 31 dB
Potência sonora: Impressão: LWAd= 6,7 B; Standby: LWAd= 4,6 B
36,8 x 36,0 x 18,3 cm
47 x 45 x 32 cm

Trabalhando com você para um meio
ambiente melhor

www.brotherearth.com

6,7 kg / 8 kg
0 12502 62709 8
1 ano de garantia limitada / peças e mão-de-obra
^ O rendimento do cilindro é aproximado e pode variar de acordo
com as condições de uso.
❖
Para ver a lista completa de drivers para Linux, visite o site http://
solutions.brother.com.com.

© 2010 Brother International Corporation do Brasil Ltda.
Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos E.U.A. e em
outros países. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Windows Vista® é uma marca
registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas
respectivas companhias. As imagens são meramente ilustrativas. Todas as especificações estão sujeitas
a alterações sem notificação prévia.

