
Windows Vista, Windows Server, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em 
outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste material são propriedade de suas respectivas empresas. Google Cloud Print é uma marca comercial da 
Google Inc. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Folha de Especificações

Impressora Digital Colorida com Rede 
Wireless para Pequenos Escritórios

Principais Características:

□ Requer conexão com uma rede wireless. Consulte www.brother.com.br para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
^    Rendimento aproximado em conformidade com a ISO/IEC 19798 (Carta/A4) 

Impressão incrivelmente rápida
• Velocidades de impressão de até 19 ppm, em preto

e em cores, que aumentam a sua produtividade.

Ajuda a reduzir seus custos operacionais
• Toners coloridos de alto rendimento disponíveis

para reposição (aprox. 2.200 páginas cada^).

Conexão à rede wireless
• Fácil configuração da impressora a uma rede 

wireless, ou impressão local diretamente do 
computador por meio da interface USB.

Impressões de qualidade profissional de 
alto impacto

•  Produz documentos em preto nítido e em cores 
de alto impacto com até 600 x 2400 dpi de 
resolução utilizando a tecnologia de impressão 
LED Digital da Brother.

Manuseio versátil de papel  
• Bandeja de papel ajustável para tamanho carta

ou ofício, com capacidade para 250 folhas, e uma
entrada de alimentação manual com passagem
reta do papel para impressão de envelopes.

Garantia e suporte
•  1 ano de garantia limitada.

HL-3140CW

Bandeja com 
capacidade  
para 250 folhas

Velocidades de 
impressão de 
até 19 ppm (em 
cores/preto) 

Modo Sono Profundo (Hibernação)
•  Economiza energia quando a impressora não

está sendo usada (menos de 1 W).

Impressão a partir 
de dispositivos 
móveis□

Rede Wireless 

Impressão wireless a partir de 
dispositivos móveis

• Imprime diretamente de dispositivos móveis
através de□: AirPrint™, Google Cloud Print™,
Brother iPrint&Scan (aplicativo gratuito para
download), Cortado Workplace e Wi-Fi Direct™.

Rápida • Confiável • Cores de alto impacto

       OUTPERFORM
com 



▼  A partir do modo pronto e bandeja padrão.
∞  Capacidade máxima baseada em papel de 75 g/m 

 
. 

‡   Apenas Windows.
♦ Devem ser adquiridos separadamente.
◊ O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos 

semelhantes da Brother. Para obter a vida máxima da impressora, recomendamos uma impressora que ofereça um ciclo 
de rendimento bem maior que suas necessidades de impressão.

□ Requer conexão com uma rede wireless. Consulte www.brother.com.br para obter mais detalhes, como 
disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

▪ Faixa de páginas impressas recomendada por mês para se obter o melhor desempenho possível e prolongar a 
vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para lidar com uso ocasional além desta faixa, com pouco 
ou nenhum efeito. No entanto, a impressão constante acima do volume recomendado pode afetar adversamente 
a qualidade de impressão ou a vida da máquina. É sempre melhor escolher uma impressora com um volume de 
impressão recomendado apropriado que permita qualquer aumento previsto nas necessidades de impressão.

^  Rendimento aproximado em conformidade com a ISO/IEC 19798 (Carta/A4).  
** O rendimento da unidade de cilindro é aproximado e pode variar dependendo das condições de uso.
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Informações sobre Configuração:

Suprimentos♦:

Trabalhando com você para um meio ambiente melhor 
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nós nos esforçamos, 
para assumir a responsabilidade, agir com respeito e tentar fazer 
diferença positiva para ajudar a construir uma sociedade onde o 
desenvolvimento sustentável pode ser alcançado. Chamamos esta 
abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

Código UPC 0 12502 63476 8

Dimensões da Unidade 40,9 x 46,5 x 23,9 cm (LxPxA)

Peso da Unidade 17 kg

Dimensões da Caixa 59,7 x 52,1 x 36,3 cm (LxPxA)

Peso da Caixa 20,4 kg

País de Origem China

Tarifa/Código Harmonizado 8443.32.1090

Tecnologia de Impressão LED Digital Colorida

Display LCD (tipo/tamanho) Monocromático de 1 linha

Tamanho do Papel (máximo) Até 21,6 cm x 35,6 cm (ofício)

Velocidade de Impressão (máxima) Preto: até 19 ppm 
Colorido: até 19 ppm

Tempo de Impressão da 1ª Página▼ Preto: < 16 segundos
Colorido: < 16 segundos

Resolução de Impressão (máxima) Até 600 x 2400 dpi

Processador 333 MHz

Emulações GDI

Capacidade de Entrada de Papel (máxima)∞ Bandeja com capacidade para 250 folhas, 
entrada de alimentação manual para uma folha

Tipos de Papel Papel comum, papel reciclado, envelopes, etiquetas 
e papel brilhante 

Peso do Papel Bandeja de Papel: 60 a 105 g/m2 
Entrada de alimentação manual: 7,6 - 21,6 cm (larg.), 
11,6 - 35,6 cm (compr.);  60 a 163 g/m2 

Configurações do Driver de Impressora Economia de Toner, Impressão N em 1, 
Marca d'água‡, Pôster‡, Impressão de 
Cabeçalho-Rodapé‡, Impressão Segura

Memória (padrão/máx.) 64 MB / 64 MB

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

Sistemas Operacionais Compatíveis Windows®8, Windows®7, Windows Vista®, XP 
Home, XP Professional, XP x64, Server 2003, Server 
2003 x64 Edition, Server 2008, Server 2008 R2 

Mac® v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Compatibilidade com Dispositivos Móveis□ AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother 
iPrint&Scan (aplicativo gratuito para download), 
Cortado Workplace e Wi-Fi Direct™

Ciclo de Rendimento Mensal Máximo◊ Até 30.000 páginas

Volume Mensal Recomendado▪ De 300 a 1.500 páginas

Garantia 1 ano de garantia limitada

Qualificação ENERGY STAR® Sim

Especificações:

Código de Barras Digitalizável:

TN221BK Cart. de Toner Preto de Rendimento Padrão (2.500 págs.)^ 

TN221C Cart. de Toner Ciano de Rendimento Padrão (1.400 págs.)^ 

TN221M Cart. de Toner Magenta de Rendimento Padrão (1.400 págs.)^ 

TN221Y Cart. de Toner Amarelo de Rendimento Padrão (1.400 págs.)^ 

TN225C Cart. de Toner Ciano de Alto Rendimento (2.200 págs.)^ 

TN225M Cart. de Toner Magenta de Alto Rendimento (2.200 págs.)^ 

TN225Y Cart. de Toner Amarelo de Alto Rendimento (2.200 págs.)^ 

DR221CL Conjunto de Cilindros (15.000 págs.)**

BU220CL Unidade de Cinta (50.000 págs. A4/Carta)

WT220CL Caixa para Resíduos de Toner (50.000 págs.)^^

Conteúdo da Caixa:
Brother™ HL-3140CW

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 de Cilindros DR-221CL (15.000 páginas)**

CD-ROM com Drivers de Impressora Inclusos

Guia de Configuração Rápida
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^^ Rendimento aproximado baseado em páginas de tamanho A4 ou Carta (somente frente)




