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ANOS
CONSECUTIVOS

Multifuncional Laser 
 Colorido Pro�ssional
MFC-L8610 CDW

O multifuncional laser colorido MFC-L8610 CDW  da Brother é a escolha ideal 
para escritórios e pequenos grupos de trabalho que necessitam de impressões 
econômicas, saída de qualidade pro�ssional e funções que aumentam a 
produtividade.



MFC-L8610 CDW

Especi�cações: Suprimentos & Acessórios*:

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa 
assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando 
fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de 
uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa 
ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.
www.brotherearth.com

* Devem ser adquiridos separadamente.
 No modo pronto e com bandeja padrão.
 Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19798 (Carta/A4).
 Requer conexão com uma rede wireless.
 Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado.
 Compatível com PostScript®3™.
 Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m2. 

Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas, usando 
documentos de teste de tamanho Carta em 200 dpi.

 O rendimento do cilindro é de aproximadamente 30.000 páginas baseadas em 1 página por trabalho 
e 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas somente frente de tamanho Carta/
A4]. O número de páginas pode se afetado por uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o 
tipo e o tamanho da mídia.

 Rendimento aproximado baseado em páginas somente frente de tamanho A4 ou Carta.
 O rendimento é de aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 1 página por trabalho e 130.000 

páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas somente frente de tamanho Carta/A4]. O 
número de páginas pode se afetado por uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e o 
tamanho da mídia.

  PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3. Download a partir de http://solutions.brother.com
2 Usando o grá� co de teste ITU-T #1 com codi� cação JBIG e resolução padrão. 
3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac. 
** Somente Windows.

Server 2008/2012/2016: somente impressão via rede.

Trabalhando ao seu lado por um 
meio ambiente melhor 


