
  

 

Brother MFC-L6900DW 
Equipamento multifunções laser profissional monocromático de alto 

rendimento com fax, duplex automático em todas as funções e WiFi 

Impressora 

Copiadora 

Scanner 

Fax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 ppm 

 
Bandeja 520 folhas 

 
Capacidade de saída de 250 folhas 

 
Duplex automático em todas as 

funções 

 
Impressão, digitalização e envio fax 

desde dispositivos móveis 

 
Conexão a serviços na nuvem 

Visor tátil a cores 12,3cm 

ADF 80 folhas 

Gigabit Ethernet, WiFi e WiFi DirectTM 

1GB 

Toner inicial de 12.0001 páginas 

(toner opcional de 20.0001 páginas) 

Ficha de Produto 

MFC-L6900DW 



  2  
 

  

 

Brother MFC-L6900DW 
Equipamento multifunções laser profissional monocromático de alto 

rendimento com fax, duplex automático em todas as funções e WiFi 

Equipamento multifunções desenhado para 

grupos de trabalho com um volume de 

impressão elevado. Grande qualidade e 

robustez combinada com opções versáteis de 

manuseamento de papel permitem uma 

elevada produtividade para todo grupo de 

trabalho. O toner opcional de giga 

capacidade reduz consideravelmente os 

gastos de impressão, tornando este 

equipamento num sócio imprescindível de 

qualquer empresa. 

Impressora 

Copiadora 

Scanner 

Fax 

 

Características principais: 

Velocidade de impressão e cópia até 50 ppm 

Velocidade de digitalização até 100ipm 

Bandeja de 520 folhas + multipropósito de 50 folhas 

Duplex em todas as funções 

Toner opcional de 20.0001 páginas 

Visor tátil a cores de 12,3cm 

Conexão USB 2.0 

Gigabit Ethernet, Wi-Fi e Wi-Fi DirectTM 

Conexão a serviços na nuvem 

Impressão, digitalização e fax desde dispositivos móveis 
 

Leitor de cartões NFC 
 

 

Máxima Produtividade 
• Melhora significativamente os níveis de produtividade com velocidades de 

impressão e cópia até 50 páginas por minuto. 

• Conecta o equipamento à rede em alta velocidade com Gigabit Ethernet ou 

por WiFi 

• Muito cómodo de imprimir ou digitalizar desde dispositivos móveis com 

iPrint&Scan de Brother, Android Plugin, Google Cloud Print©2.0, Mopria e 

AirPrint. 

• Simplifica os fluxos de trabalho usando a tecnologia NFC. 

• Configura o interface do visor tátil a cores de 12,3cm de maneira muito fácil 

para que o trabalho seja mais fluído. 

• Melhora os processos de digitalização com uma velocidade de até 50 

páginas por minuto e até 100 ipm em frente e verso. 

Confiança e tranquilidade para todo o grupo de trabalho 
• A nova tecnologia proporciona total confiabilidade permitindo imprimir até 

10.000 páginas por mês 

• A capacidade de 80 folhas do Alimentador Automático de Documentos e a 

grande velocidade do scanner permite uma gestão documental mais fluída. 

• Múltiplas opções de manuseamento de papel com uma capacidade de 

papel standard de 570 folhas extensível para 2.650 folhas. 

Custos de funcionamento muito baixos 
• Desenhado para ambientes com volumes médios de impressão, o MFC- 

L6900DW inclui um toner de 12.0001 páginas e pode utilizar um toner 

opcional de 20.0001 páginas para custos de funcionamento mais 

económicos. 

• Grande variedade de soluções PrintSmart podem ajudar a reduzir os custos 

de impressão 

Cumprindo com as expectativas de segurança 
• Os negócios atuais exigem níveis mais altos de segurança. Com o Bloqueio 

Seguro de Funções 3.0, conectividade Active directory e Protocolo de 

Segurança de Internet (IPsec). Além disso, a gama permite imprimir para 

Ficheiro, Reset Seguro, para garantir a segurança de informação 

Ficha de Produto 

MFC-L6900DW 



 

Geral   

Tecnologia  Impressora laser electrofotográfica  

Classificação Laser  Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007)  

Processador  Cortex-A9 800MHz  

Memória  1 GB  

Interface local  Hi-Speed USB 2.0  

Interface rede cablada  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  

Visor tátil a cores  12,3cm  

Acessos diretos  48  

Impressão  

Velocidade impressão 

(A4)  
Até 50 páginas por minuto 

Velocidade impressão 
duplex (A4)  

Até 24 páginas por minuto 

(12 folhas por minuto)  

Resolução Até 1.200 x 1.200 pp 

Modo silencioso 
Modo que reduz o ruído de impressão , baixa a 
velocidade de impressão para 25ppm 

Impressão duplex 
Sim. Impressão frente e verso automática no 2 
lados 

Tempo impressão 1ª 

página  
Menos de 7,5 segundos desde o modo preparado 

Tempo aquecimento  Menos de 4,7 segundos desde o modo repouso  

 

Linguagens de impressão 
   

PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language 

Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 

versão1.7, XPS versão 1.0  

Fontes embebidas 

(PCL)  

66 fontes escaláveis, 12 fontes mapa de bits, 13 

códigos de barras  

Fontes embebidas 

(Postscript)  
66 fontes escaláveis 

Códigos de barras 

embebidos (PCL) 
   

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post 

Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, 

Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, 
set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)  

 

Controladores de Impressão 
 
 
 

 
Windows® 

Windows® 10 (32 e 64 bit editions) 

Windows® 8 (32 e 64 bit editions) 

Windows® 7 (32 e 64 bit editions) 

Windows Vista® (32 e 64 bit editions) 

Windows® XP Professional (32 e 64 bit editions) 

Windows® XP Home 

Windows® Server 2012, 2012R2 e 2008R2 

Windows® Server 2008 (32 e 64 bit editions) 

Windows® Server 2003 (32 e 64 bit editions) 

Macintosh
5
 OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x 

Linux
5
 CUPS, LPD/LPRng (32 e 64 bit editions) 

Controlador de 

Impressão PostScript 

Universal 

Controlador para Windows® que permite 

imprimir em qualquer equipamento laser da Brother 

em rede ou local que seja compatível com Postscript 

Controlador PCL Controlador genérico Universal PCL5e 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 anos de garantia standard + 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa 

página em www.brother.pt , nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra. 
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Equipamento multifunções laser monocromático com fax 

Funções de impressão 

Impressão N em 13 Reduz até 2, 4, 9, 16 ou 25 páginas A4 numa só 

página A4 (Mac: até 2, 4, 6, 9, ou 16 páginas) 

Impressão de poster4 Amplia 1 página A4 para poster utilizando 4, 9, 16 

ou 25 páginas A4 

Impressão de marca 

de água4
 

Imprime documentos com texto predefinido o 

mensagens de utilizador como marca de água 

 

Impressão ID
4
 

Adiciona uma identificação aos seus documentos 

impressos (data e hora, mensagem curta personalizada 

nome de utilizador do PC) 

Impressão duplex 

manual
4
 

Imprime de forma manual frente e verso 
(recomendado para suportes de papel que no são 

compatíveis com a impressão duplex automática) 

Impressão de folhetos4  Imprime documentos em formato A5 utilizando a 

impressão automática ou manual nas duas faces 

Saltar as páginas em 

branco4
 

Ignora as páginas em branco dos documentos 

Perfis de impressão3 Guarda as suas configurações favoritas como perfis 

para recorda-las facilmente 

Impressão texto a preto4 Converte todo o texto do documento a preto para 

imprimir 

Impressão para ficheiro4 Guarda uma cópia em PDF de cada ficheiro 

impresso com o fim de arquiva-los 

Cópia em duplicado
4
 

(Carbon Copy) 

Imprime cópias do mesmo documento em papel 

de distintas bandejas adicionais 

 

 
 

Distribuidor: 
 

Copivarela - Equipamentos de Escritório, Unipessoal, Lda.  
Rua Fernando Cabral Nº12 A 
1750-329 Lisboa  
 
Contacto: +351 219 885 040  
Email: geral@copivarela.pt  
Site: www.copivarela.pt 

 

http://www.brother.pt/
mailto:geral@copivarela.pt

