
Planilha de dados

Série HP Color LaserJet
Enterprise M553
Uma impressora rápida e energeticamente eficiente que oferece
documentos em cores vibrantes, com qualidade profissional.

Velocidade e cores são um par perfeito para seus negócios. É por isso que esta impressora
energeticamente eficiente e os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence se
combinam para produzir documentos vibrantes de qualidade profissional exatamente quando
os funcionários precisam deles.

HP Color LaserJet Enterprise M553dn

Desempenho de alta velocidade e eficiência energética
● Saia do modo de suspensão para a impressão em até 9 segundos.2 Faça impressões frente e verso tão

rápidas quanto as de um lado só—em até 40 ipm.3

● Esta impressora usa quantidades excepcionalmente baixas de energia—graças a tecnologia inteligente de
toner e detecção de mídia.4

● Prepare os funcionários para executarem tranquilamente suas tarefas com a grande tela de toque de 4,3
cm (10,9 polegadas).

● Imprima consistentemente documentos de alta qualidade em várias mídias—incluindo A5—com detecção
automática de mídia.

A sua frota—simples, protegida, agilizada
● Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin6—e ajude a aumentar a

eficiência da empresa.

● Proteja dados confidenciais—use recursos de segurança incorporadas e opcionais, incluindo soluções de
segurança HP JetAdvantage.5

● Desenvolva, implante e complemente facilmente soluções da HP e de terceiros. Escolha o upgrade de
memória opcional de 1 GB.7

● Aumente a segurança, restaure o controle e ajude a evitar despesas adicionais—com o HP JetAdvantage
Pull Print.8

Imprima sempre que os negócios exigirem
● Use o Wireless Direct Printing no escritório—com dispositivos móveis—sem acessar a rede.9

● Imprima com um toque do seu dispositivo móvel habilitado para NFC nessa impressora—não precisa de
rede.10

● Imprima facilmente de uma variedade de smartphones e tablets—geralmente, não são necessários
configurações ou aplicativos.11

Mais. Páginas, desempenho e proteção.
● Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence oferecemmais páginas por cartucho do que seus

antecessores.12

● Pode contar com qualidade profissional com alta velocidade—o toner de alto desempenho funciona melhor
com sua impressora HP.

funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser
adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior de interferências nas comunicações de rádio.

● Ajude a garantir a qualidade HP autêntica pela qual você pagou, com tecnologia antifraude e autenticação
de cartuchos.

● Imprima direto, com os cartuchos pré-instalados. Troque-os por cartuchos opcionais de alto de 2sempenho.13

2Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo,do driver e da complexidade do documento. 3Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui 
o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 4Com basenos testes da HP 
usando o método de Consumo Típico de Eletricidade (TEC) da ENERGY STAR® ou como relatado em energystar.gov em comparação às impressoras laser monofuncionais coloridas da concorrência, com velocidades de impressão entre 31 e 44 páginas por minuto 
(ppm), em novembro de 2014. Os resultados reais podem variar. 5Algumas soluções exigem download ou aquisição adicional. Saiba mais em hp.com/go/printingsolutions. 6 O plug-in universal para o dispositivo é oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e 
superior. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. 7 As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional. 8 Disponível somente na América do Norte e determinados 
países europeus. Padrão somente na HP LaserJet Enterprise M553x. O recurso está disponível sem nenhum custo e requer que o MFP esteja conectado à Internet com os serviços da Web habilitados. Para mais informações, consulte hpjetadvantage.com 9 A 
Wireless Direct Printing é padrão apenas no HP LaserJet Enterprise M553x. Requer a aquisição do módulo opcional, disponível no terceiro trimestre de 2015, para a LaserJet Enterprise M553n e M553dn. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à 
rede Wi-Fi de uma impressora ou um multifuncional habilitado para impressão direta sem fio antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente 
físico e da distância do ponto de acesso no MFP ou impressora. Para detalhes, consulte hp.com/go/businessmobileprinting 10 O recurso de toque para imprimir é padrão apenas na HP LaserJet Enterprise M553x. Requer a aquisição do acessório NCF/sem fio 
opcional HP Jetdirect 3000w, disponível no terceiro trimestre de 2015, para a LaserJet Enterprise M553n e M553dn. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC. Para mais informações, consulte hp.com/go/mobileprinting 11 A impressão 
local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas 
com operações de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma conexão via Internet a uma impressora HP conectada à Web. Também pode ser necessário um aplicativo ou software, bem como registro em uma conta do HP ePrint. O uso de banda larga sem fio 
requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Fale com o provedor de serviços sobre disponibilidade e cobertura em sua região. Acesse hp.com/go/mobileprinting, para mais detalhes. Alguns recursos requerem a compra de 
um acessório opcional, disponível no terceiro trimestre de 2015. 12 Com base nos rendimentos do cartucho HP 507A em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 508X originais. Para mais informações, visite hp.com/go/learnaboutsupplies 13 Não 
inclui cartuchos de toner HP 508X LaserJet originais de alto rendimento; adquira-os separadamente.

http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/webjetadmin
http://www.hp.com/go/printingsolutions
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/bussinessmobileprinting
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Descrição do produto
HP Color LaserJet Enterprise M553dn

1. Visor colorido de 4 linhas com teclado numérico
2. Bolso de integração de hardware (HIP) para integração de
soluções

3. Porta USB de fácil acesso para imprimir arquivos
diretamente1

4. Porta no lado direito (acesso ao fusor e para eliminação de
congestionamentos)

5. Conveniente botão Liga/Desliga frontal
6. Bandeja multiuso para 100 folhas
7. Acesso pela porta frontal para cartuchos de toner HP
originais com JetIntelligence

8. Uma bandeja de entrada para 550 folhas para uma
capacidade de entrada padrão de 650 folhas (suporta três
bandejas adicionais de 550 folhas opcionais, para uma
capacidade máxima de 2.300 folhas)

9. Bandeja de saída para 250 folhas
10. Impressão automática em frente e verso integrada
11. 1 GB de memória padrão (atualizável para 2 GB) e um

processador de 1,2 GHz
12. Porta de acesso para trava opcional do tipo Kensington
13. Servidor de impressão integrado HP Jetdirect Gigabit

Ethernet
14. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
15. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para conexão de

dispositivos de terceiros)

Vista frontal

Aproximação das portas de E/S

Série em resumo

Modelo HP Color LaserJet Enterprise M553dn

Referência B5L25A

Bandeja multiuso para 100 folhas, bandeja 2
de entrada para 550 folhas

√

Bandeja de entrada 3 para 550 folhas Opcional

2 bandejas de entrada 4 e 5 para 550 folhas 

Gabinete para impressora Opcional

Painel de controle Visor colorido de 4 linhas com teclado numérico

Unidade de disco rígido segura de alto
desempenho HP

Opcional

Bolso de integração de hardware (HIP) √

Frente e verso automático √

Toque para imprimir NFC eWireless Direct Opcional

Certificado pela ENERGY STAR® √

1Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização
2

Opcional
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Serviços HP
Uma paralisação pode ter sérias
consequências, então a HP fornece suporte
além da garantia padrão. Você se beneficia
com risco reduzido, maior tempo de
funcionamento, fornecimento de serviços
previsível e sem custos com reparos
imprevistos. Os serviços HP Care Pack
fornecem um pacote abrangente de serviços
de proteção projetados para manter o
hardware e o software da HP em pleno
funcionamento para que os funcionários
possam se manter produtivos.

No próximo dia útil, com retenção demídia
defeituosa:
Os clientes podem reter sua unidade de disco
rígido e manter o controle dos dados
confidenciais.

Serviço de instalação com configuração de
rede:
Serviços de instalação que incluem instalação
no local e configuração de rede do produto de
impressão.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse:
hp.com/go/cpc

Principais recursos
Com o ritmo acelerado dos negócios, não há como parar e esperar. Certifique-se de que os
grupos de trabalho tenham ferramentas para levar os negócios adiante. Esta impressora
eficiente foi projetada para economizar energia sem sacrificar a produtividade e para permitir
que os funcionários realizem tarefas com grande rapidez.
As necessidades dos grupos de trabalho são as mais variadas. Dê a eles o que eles precisam,
sem esforço, com uma suíte completa de soluções avançadas e inovadoras de soluções HP
JetAdvantage5 que simplificam o gerenciamento de frota e ajudam a tornar as impressões
seguras.
A empresa é móvel, assim como a sua força de trabalho. Ajude-os a imprimir os documentos
de que eles precisam onde estiverem—estejam indo para o escritório ou para uma
reunião—com impressão fácil em vários dispositivos móveis,1 aperfeiçoada pelas soluções HP
JetAdvantage.5

Aproveite o melhor da sua impressora—imprima mais páginas de alta qualidade do que nunca. 
Use os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence, para melhor desempenho, maior 
eficiência energética e a autêntica qualidade HP pela qual você pagou—bem diferente da 
concorrência.12

separadamente. 14 Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de emissões permitidos pelo FCC para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser
colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior de interferências nas comunicações de rádio.

Suprimentos
CF360A
CF360X
CF361A
CF361X
CF362A
CF362X
CF363A
CF363X

HP 508A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 508X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 508A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
HP 508X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
HP 508A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
HP 508X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
HP 508A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
HP 508X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge

Serviços
HP Color LaserJet Enterprise M553 Series

U8CG3E - Suporte a HW no dia útil seguinte +DMR, 3 anos
U8CH0E - Suporte a HW no dia útil seguinte +DMR, 4 anos
U8CH1E - Suporte a HW no dia útil seguinte +DMR, 5 anos
H2872E - Instalação para 1 configuração de rede para departamento e impressora Color LaserJet

Acessórios
B5L34A - HP Color LaserJet 550-sheet Media Tray (1x550 sheets; Max 3) 
B5L35A - HP LaserJet 110v Fuser Kit (150K yield) 
B5L36A - HP LaserJet 220v Fuser Kit (150K yield) 
B5L37A - HP Color LaserJet Toner Collection Unit (54K yield) 
B5L28A - HP Internal USB Ports 
B5L29A - HP Secure High Performance Hard Disk Drive 
G6W84A - 1GB 90-pin DDR3 DIMM 
B5L51A - HP Color LaserJet Printer Cabinet 
F5S62A - HP Trusted Platform Module Accessory 

1 Os recursos são padrão na HP LaserJet Enterprise M553x somente. Requer aquisição adicional para a LaserJet Enterprise M553n e a M553dn. A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem 

fio. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma conexão via Internet a uma impressora HP conectada à Web. 

Também pode ser necessário um aplicativo ou software, bem como registro em uma conta do HP ePrint. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Fale com o provedor de serviços sobre 

disponibilidade e cobertura em sua região. Acesse hp.com/go/mobileprinting, para mais detalhes. Alguns recursos requerem a compra de um acessório opcional, disponível no terceiro trimestre de 2015.  5 Algumas soluções exigem download ou aquisição adicional. Saiba 

mais em hp.com/go/printingsolutions. 12Com base nos rendimentos do cartucho HP 507A em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 508X originais. Para mais informações, visite hp.com/go/learnaboutsupplies

3

http://hp.com/go/cpc
http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/printingsolutions
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Série HP Color LaserJet Enterprise M553
Especificações técnicas HP Color LaserJet Enterprise M553dn(B5L25A)

Funções AIO Imprimir

Velocidade de impressão A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Cor6; Saída da primeira página preto: Em apenas 6 segundos; Saída da primeira página em cores: Até 7 segundos7

Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi; Cor (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi

Tecnologia de impressão Laser; Tecnologias de resolução de impressão: HP ImageREt 3600, calibrado via PANTONE

Número dos cartuchos de
impressão

4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)

Idiomas padrão de impressora HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulação HP Postscript nível 3, impressão em PDF nativo (v 1.7)

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, Open Extensibility Platform, Firmware FutureSmart, Tecnologia Instant-on Technology, tecnologia Liga/desliga automático HP, USB de fácil acesso, Impressão frente e verso, cartuchos
JetIntelligence, pacote de integração de hardware, ajuda online

Gestão da Impressora Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and
Printing Security Center; Utilitário HP (Mac)

Conectividade padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX incorporada

Capacidades de Rede Via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (padrão)

Pronto para trabalhar em rede Padrão (Gigabit Ethernet incorporada)

Capacidade sem fios Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware

Capacidade de impressãomóvel HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria4

Memória Padrão: 1 GB ;Máximo: 2 GB

Velocidade do processador 1,2 GHz / Disco rígido: Opcional

Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas8; Volumemensal de páginas recomendado: 2000 a 6000 páginas9

Manuseamento de papel Capacidades de entrada: Bandeja multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 550 folhas; Até 650 folhas Padrão etiquetas ofício; Capacidades de saída: Bandeja de saída para 250 folhas; Até 250 folhas Padrão etiquetas
ofício; Opções de frente e verso: Automática (standard); Alimentador de envelopes:  Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Tipos demídia suportados: Papel (comum, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem,
média gramagem brilhante, alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem brilhante, cartolina, cartão brilhante) transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, áspero, película

opaca, definido pelo usuário; Peso suportado damídia: Bandeja 1: 60 a 220 g/m² (papel liso), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Bandeja 2: 60 a 220 g/m² (papel liso), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Bandejas 3+ opcionais: 60 a 220
g/m² (papel liso), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Tamanhos demídia suportados: Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja
2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizado: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Bandejas 3+ opcionais: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizado: 102 x 148 a 216 x 356 mm; Tamanhos personalizados dasmídias: Bandeja

1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Bandejas 3+ opcionais: 102 x 148 a 216 x 356 mm

Dimensões do produto largura x profundidade x altura: 18 x 18,9 x 15,7 pol.; 458 x 479 x 399 mm12;Máximo: 27,5 x 18,9 x 15,7 pol.; 699 x 479 x 399 mm

Peso do produto 27,5 kg60,6 lb13

Conteúdo da caixa Impressora; Quatro cartuchos de toner HP LaserJet pré-instalados (rendimento ~6000 páginas em preto e ~5000 páginas coloridas); Unidade coletora de toner; Documentação na caixa; CD do software; Cabo de alimentação; Bandeja 1
multiuso para 100 folhas; bandeja 2 de entrada para 550 folhas1

Características da garantia Garantia de um ano, no local

Conformidade com standards de
eficiência energética

Certificado para ENERGY STAR®, Blue Angel, CECP, EPEAT® Silver

Painel de controle LCD colorido de 4 linhas; 19 botões (Cancelar trabalho, Setas para cima e para baixo, Selecionar, Voltar, Inicial, 12 teclas e Ajuda); 3 luzes indicadoras de LED (Atenção, Pronto, Ocupado)

Descrição do visor LCD de 4 linhas (colorido) com teclado de 10 teclas

Software Incluído Sistema operacional Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Driver de impressora PCL 6 HP, Experiência do Dispositivo HP (DXP), Atualização HP, Assistente para Registro do Produto, Assistente para Serviços da Web HP (HP
Connected), manuais online do usuário; Mac OS: Tela de boas-vindas (redireciona os usuários para HP.com ou a loja de aplicativos do sistema operacional para software LaserJet)

Fontes e tipos de caracteres 105 fontes TrueType escaláveis internas na HP PCL, 92 fontes escaláveis internas na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas
(Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Sistemas operacionais
compatíveis

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows XP (SP3) em edições de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista em todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium,
Professional, etc.), Windows 7 em todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets), Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o
sistema operacional RT para Tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) disponível em HP.com: Windows XP SP3 em edições de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista
em todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 em todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets),

Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis a partir do HP.com e da loja da Apple): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemas operacionais móveis (drivers integrados ao sistema operacional): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operacional Linux (HPLIP integrado ao sistema): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1),

Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Outros OS: UNIX11

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bits) (SP2)
Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD)
ou drivers específicos do produto disponíveis em HP.com: Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (no Windows Server 2003/2003 R2), Citrix
MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3); Citrix (no Windows Server 2008/2008R2): Citrix
XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (no Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell (http://www.novell.com/iprint):

Novell iPrint Appliance v 1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 bits) recomendado v5.86+, 8.1
recomendado v5.94+ Windows 7 (32/64 bits) recomendado v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recomendado v5.82+, Windows XP / SP3 (somente 32 bits) recomendado v5.82+

Requisitos Mínimos do Sistema PC:Windows XP (SP3) em edições de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista em todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 em todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas
as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets), Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver
de impressão Universal (UPD) disponível em HP.com: Windows XP SP3 em edições de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista em todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 em

todas as edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets), Windows 10 em todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para Tablets);
Sistemas operacionais móveis (drivers integrados ao sistema operacional): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operacional Linux (HPLIP integrado ao sistema): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint
(13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Outros OS: UNIX; Unidade de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; USB dedicada ou conexão de rede ou

conexão sem fio; 200 MB de espaço disponível em disco rígido;Mac:Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB de espaço disponível em disco rígido

Alimentação Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 127 VCA, 60 Hz, tensão de entrada: 200 a 240 VCA, 50 Hz (sem dupla voltagem, produto varia por número de
peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 617 watts (imprimindo), 33,7 watts (pronta), 3,95 watts (suspensão), 1 watt (desliga automático/wake on LAN), 0,1 watt (desliga automático/liga automático), 0,1

watt (desligada)2

Acústica Emissões de potência acústica: 6,5 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 51 dB(A)5

Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 30ºC; Temperatura de funcionamento recomendada: 17 a 25ºC; Amplitude Térmica de Armazenamento: 0 a 35ºC; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 to 90% RH;
Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH

Gestão de Segurança Segurança de gerenciamento: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com certificado, autenticação através de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos;
Suporte para configuração WJA-10 IPsec utilizando Plug-in IPsec; porta de acesso para trava estilo Kensington

1 Rendimento do cartucho de toner estabelecido usando os padrões de testes ISO/IEC. Os rendimentos e custos reais variam consideravelmente dependendo das imagens impressas, número de páginas impressas em cores e outros fatores. 2 Os requisitos de energia 

dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento; isso danificará a impressora e anulará a garantia do produto. O consumo de energia no modo de desligamento automático depende da capacidade de comutação da rede 

do cliente, da configuração do usuário e da atividade na rede. A energia no modo Desligado pode variar enquanto os pacotes de rede para trabalhos de impressão são verificados. 3 Média de rendimento declarado da composição de cores (C/M/A) e preto baseada na 

norma ISO/IEC 19798 e em impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, hp.com/go/learnaboutsupplies 4 Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, 

download em hp.com/go/support 5 Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse hp.com/support. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm. 6 Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui 

o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 7 Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para 

mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 8 O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de 

imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos 

conectados. 9 A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do 

dispositivo durante um período de garantia estendida. 10 O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra on-line ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Disponível apenas com suprimentos HP 

originais; É necessário acesso à internet. Para mais informações, visite hp.com/go/SureSupply. 11 Nem todos os sistemas operacionais compatíveis são suportados pelo software que acompanha o dispositivo. Solução completa de software disponível somente para 

Windows 7 e posteriores. Sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão e digitalização. O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 e 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado 

incorporado ao sistema operacional RT. Scripts de modelos para UNIX estão disponíveis em hp.com (Scripts de modelos são drivers de impressora para sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao sistema operacional. 14 Medido 

usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia.
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© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de
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