
Multifuncionais Laser Coloridos
MFC9440CN & MFC9840CDW

MFC9440CN MFC9840CDW

Impressão, digitalização e cópia em
cores reais para sua empresa



Os multifuncionais laser coloridos MFC9940CN e 

MFC9840CDW são as soluções ideais para

escritórios e pequenos grupos de trabalho que

buscam versatilidade, agilidade de impressão,

cópias rápidas, digitalização colorida de alta

resolução e um fax de alta performance.

Com os modelos MFC 9440CN e MFC9840CDW 

você irá aumentar a produtividade no ambiente de

trabalho graças à excelente performance, facilidade

de manuseio e qualidade dos trabalhos.

A facilidade de utilização e o excelente custo- 

benefício desses equipamentos com certeza

irão atrair não somente os usuários, mas 

também as equipes financeira e técnica da 

sua empresa.

Todos irão conferir o aumento da produtividade e 

da eficiência, tendo como resultado apresentações

mais bonitas e profissionais, propostas e relatórios

em cores vibrantes que irão ajudar a aprimorar

os seus negócios.

MFC9440CN

& MFC9840CDW
Equipamentos rápidos, econômicos, com qualidade

superior e muito eficientes no ambiente de rede.

Alimentador automático de documentos

Saídas coloridas de 

alta qualidade

Placa de rede integrada

Capacidade para 300 folhas

Interface Ethernet & 

USB 2.0 Hi-Speed

Interface USB direta e

compatível com PictBridge

Copia, digitaliza e envia fax de várias

páginas com muita facilidade

Até 2400 x 600dpi

Facilita a utilização por

diversos usuários

 250 folhas na bandeja padrão

 e 50 folhas na bandeja multiuso

Wireless na MFC9840CDW

Imprime arquivos JPEG e PDF

diretamente de um pen-drive



O modelo MFC9440CN oferece alta velocidade e

excelente qualidade de impressão e cópia, além 

de um scanner muito eficiente. Sua interface USB

permite a impressão de arquivos PDF e JPEG

diretamente de um pen drive ou câmera digital

compatível com PictBridge, sem a necessidade

de utilizar um computador. O MFC9440CN ainda

oferece a flexibilidade de conexão local ou em rede.

Principais Características:

O modelo MFC9840CDW possui  maior vidro de

exposição (tamanho ofício) para cópia e scanner,

duplex automático, que permite imprimir, copiar e

digitalizar os dois lados da folha com agilidade.

Essa função reduz significantemente os custos 

de impressão e deixa o trabalho ainda mais

 profissional. 

O MFC9840CDW inclui todas as características do

MFC9440CN, mais:

As características e a performance que você precisa.

Alta velocidade de cópia e impressão com excelente qualidade, em cores ou em mono

MFC9440CN

MFC9840CDW

Multifuncional laser colorido

com rede

Multifuncional laser colorido

com wireless e duplex

Em conformidade com:

Agência Nacional de
Telecomunicações

Em conformidade com:

Agência Nacional de
Telecomunicações

 Impressão em cores e mono até 21ppm
 Resolução de impressão 2400 x 600 dpi
 Cópia colorida & mono 17cpm
 Alimentador automático para 35 páginas 
 Memória 64MB
 Display LCD de 2 linhas
 Interface Ethernet e USB 2.0 Hi-Speed
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Interface Wireless 802.11 b/g
Duplex automático de impressão, cópia, 
fax e digitalização
Vidro de exposição tamanho ofício
Alimentador automático para 50 páginas
Memória 128Mb
Display LCD 5 linhas
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=



O MFC9840CDW inclui duplex automático -

impressão, digitalização, cópia e fax dos 

dois lados da folha, função que ajuda a

reduzir os custos com papel, além de criar

apresentações e documentos ainda mais

profissionais. Rápido e fácil.

Você economiza tempo e reduz 

erros com a conexão direta à rede,

permitindo acesso a infinitos 

números de e-mails e fax armazenados no seu

livro de endereços. Através do display LCD de 

5 linhas, você pode localizar, visualizar e 

selecionar os  contatos. Enviar documentos

eletronicamente a outras pessoas da rede,

não poderia ser mais fácil.

O MFC9840CDW inclui interface Wireless 802.11 b/g

e Ethernet, oferecendo a você diversas opções de 

conexão e maior flexibilidade para os usuários

de redes cabeadas e de redes sem fio. 

O MFC9840CDW pode ser utilizado como um

equipamento digitalizador de documentos 

incorporado à sua rede e, com funções de fax,

facilita e agiliza o envio e o recebimento dos

documentos. 

Essa função permite ao usuário

digitalizar documentos e imagens

e enviá-los diretamente para os

servidores FTP. É a solução ideal para empresas

que necessitam compartilhar documentos com

filiais, clientes ou funcionários em trânsito. 

Reduz tempo e possíveis erros.

As facilidades de copiar, digitalizar e enviar fax são 

muito convenientes para todos da sua empresa.

Entretanto, você pode querer limitar o acesso de

alguns usuários a algumas funcionalidades, 

especialmente quando se trata de documentos ou

relatórios confidenciais, ou quando a empresa

deseja reduzir custos de impressão. O MFC9840CDW

permite ao administrador cadastrar cada usuário com 

um perfil diferente de utilização, com o limite de 25

usuários por máquina. Você elimina o vazamento

de informações na sua empresa.

Características avançadas do MFC9840CDW

Duplex Automático LDAP

Interface Wireless & Ethernet

PC fax
Scan-to-FTP

Senhas de Usuário

Diretor:
acesso total

Assistente:
somente cópia

Ethernet / router
ou wireless router

Possibilidades de Conexão com o MFC9840CDW

Access point / router

802.11 b/g / wireless
PC ou notebook



Funções Suportadas Interface Processador Mínimo
Memória 

Recomendada

Espaço em Disco 

requerido

Windows
®
 2000 Professional

4

Windows ® XP Home 4 Windows® XP 

Professional 4

Windows Vista
® Intel

®
 Pentium

®
4 64-bit CPU ou 

AMD equivalente
1 GB 1 GB

Windows Server
®
 2003 Impressão

Ethernet,               Wireless 

8002.11 b/g
5

Intel
® 

Pentium
®
III                           ou 

AMD equivalente
50 MB

Windows
®
 XP Professional x64 Edition

Impressão, PCfax
3
, 

Digitalização
1

USB, Ethernet,               

Wireless 8002.11 b/g
5 460MB

Windows Server
®
 2003 x64 Edition Impressão

Ethernet,               Wireless 

8002.11 b/g
5 50MB

Mac
®

Mac OS
®
X 10.2.4 ou superior

Impressão, Envio PCfax
3
, 

Digitalização

USB
2
, Ethernet,               

Wireless 8002.11 b/g
5

Power PC G4/G5, Intel
®
Core 

Solo/Duo, PowerPC G3 350Mhz
160 MB 480 MB

Condições:

1. Para WIA, resolução de 1200 x 1200. Brother Scanner Utility permite até 19200 x 19200 dpi.

2. Portas USB terceiras não são suportadas.

3. PC fax suporta apenas PB.

4. PaperPort 11SE suporta Microsoft
®
SP4 ou superior para Windows

®
2000 e SP2 ou superior para XP.

    Para as últimas atualizações de drivers, visite www.brother.com. Windows Vista é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

    Todas as outras marcas e produtos são de propriedade das respectivas empresas.

5. Wireless 802.11 b/g disponível apenas no modelo MFC9840CDW.

Impressão, PCfax
3
, 

Digitalização
1

USB, Ethernet,      Wireless 

8002.11 b/g
5

AMD Opteron
TM

, AMD Athlon
TM

64, 

Intel
®
Xeon

®
 com Intel

®
EM64T, 

Intel
®
Pentium

®
4 com Intel

®
EM64T 

ou equivalente

512 MB

460 MB

Sistemas Operacionais Suportados e Funcões de Software

Intel
®
 Pentium

®                                                       

ou AMD equivalente
256 MB

Windows
®

Sistemas Operacionais  TN-110BK: Toner inicial preto com rendimento padrão (2.500 páginas)
1

TN-110C: Toner inicial ciano com rendimento padrão (1.500 páginas)
1

TN-110Y: Toner inicial amarelo com rendimento padrão (1.500 páginas)
1

TN-110M: Toner inicial magenta com rendimento padrão (1.500 páginas)
1

TN-115BK: Toner de reposição preto com rendimento superior (5.000 páginas)
1

TN-115C: Toner de reposição ciano com rendimento superior (4.000 páginas)
1

TN-115Y: Toner de reposição amarelo com rendimento superior (4.000 páginas)
1

TN-115M: Toner de reposição magenta com rendimento superior (4.000 páginas)
1

DR-110CL: Cilindro (aproximadamente 17.000 páginas)
2

BU-100CL: Belt (aproximadamente 50.000 páginas A4/carta)

WT-100CL: Waste toner (aproximadamente 20.000 páginas com 5% de cobertura)

LT-100CL: Bandeja opcional de 500 folhas 

(1) Baseado em 5% de cobertura (papel carta)

(2) Rendimento aproximado, podendo variar de acordo com tipo de utilização

Suprimentos e Acessórios

(1)
 Cabos não inclusos  / 

 (2)
 Ver tabela de requerimentos do sistema  /  

(3)
 Baseado em resolução padrão com codificação JBIG  /  

(4)
 Requer compra adicional 

(5)
 Apenas impressão mono  / 

      (6) 
  Compatível com PostScript®6  /  

    (7) 
  Apenas impressão  / 

   (8)
 Tamanho máximo para ADF duplex scaner: carta.  

MFC9440CN MFC9840CDW

Método de impressão

Ciclo Mensal

Velocidade máxima de impressão

Resolução de impressão

Emulação 

Impressão Duplex Manual Automática

Interface padrão
(1)

USB, PictBridge, USB Direct, Ethernet
USB, PictBridge, USB Direct, Wireless 802.111 

b/g e Ethernet

Compatibilidade com Windows

Compatibilidade com Mac
(2)

Velocidade do modem / transmissão (3)

Modo automático - Fax colorido e PB

Memória (padrão/máxima
(4)

) 64MB (armazena até 500 páginas
(3)

) / 576MB 128MB (armazena até 500 páginas
(3)

) / 640MB

Broadcasting
(5)

até 366 até 390

Escaneamento rápido
(5)

Fax forwarding
(5)

 & paging

Acesso duplo
   (5)

Um toque / Discagem rápida 16 / 300 40 / 300

Compatibilidade

Cópia colorida e PB no modo autônomo 

Velocidade de cópia

Resolução máxima de cópia

Cópia de várias páginas

Duplex automático de cópia Não Sim

Função de classificação 

Redução / Ampliação

Tamanho do vidro de exposição A4 Ofício

Digitalização colorida e PB

Duplex automático no scanner Não Sim (8)

Resolução do escaneamento ótico (dpi) 

Resolução do escaneamento interpolado (dpi) 

Digitalização com perfil do usuário

Visualização de documentos / Software OCR

Impressão e Digitalização de / para cartão de memória USB 

Suporte a PictBridge

Formatos de arquivo

Capacidade de papel padrão

Capacidade de papel opcional
(4)

Capacidade da bandeja de saída

Capacidade de alimentação automática de documentos (ADF) 35 páginas 50 páginas

Interface Ethernet Ethernet e Wireless 802.11 b/g

Compatibilidade

Funcionalidades
(2)

Impressão, Digitalização, PC fax Impressão, Digitalização, PC fax e I-fax

Software PC fax
(2)(5)

Display (LCD) 2 linhas, 16 caracteres 5 linhas, 22 caracteres

Dimensões da multifuncional (W" x D" x H") 432mm x 487mm x 482mm 530mm x 533mm x 520mm

Dimensões da caixa (W" x D" x H") 566mm x 614mm x 716mm 678mm x 822mm x 765mm

Peso da unidade / Peso da caixa (lbs.) 33Kg / 39Kg 38Kg / 51Kg

1200 x 600 dpi

até 99

Sim

Impressora 

Especificações Técnicas

Copiadora 

Scanner 

Laser Colorido de passagem única

35.000 páginas

21ppm colorido e monocromático

19200 x 19200 dpi

Fax

Sim

até 17cpm colorido e PB

33.6 bps Super G3 / Aproximadamente 2 segundos por página

Sim

aproximadamente 2 segundos por página

Sim

Outros

Sim

ITU-T Group 3

Sim

Sim

Rede

Manipulação 

de papel

300 folhas - 250 folhas bandeja de papel e 50 folhas bandeja multiuso

150 folhas

TCP/IP, Apple
®  

até 2400 x 600 dpi

PCL
®
6, BR-Script 3 

(6)

Windows Vista
®
 / XP / XP x64 / 2000 / Server 2003 

(7)

Mac OS
®
 X 10.2.4 ou superior

Sim

Capacidade total 800 folhas, sendo 500 folhas na bandeja de papel adicional

25% - 400% com 1% incremento

Sim

1200 x 2400 dpi

Scansoft PaperPort
®
 11SE com Software OCR da NUANCE

TM
para Windows

®
 e Presto!

® 

PageManager
®
 7 para Mac

®

Interface USB 

Direct 
Sim

PDF Ver 1.6, JPEG

(4)

www.brother.com.br
www.brother.com.br/coresprofissionais
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