Ficha técnica

HP LaserJet Enterprise 500 a
cores MFP M575
Produtividade poderosa em cores de destaque
Acelere processos e transforme os documentos em ficheiros digitais dinâmicos utilizando uma multifunções
que produz cores impressionantes. As ferramentas versáteis de digitalização, processamento, roteamento e
recuperação ajudam a aumentar a produtividade. Simplifique a gestão e fortaleça a segurança.

Obtenha desempenho inovador com a melhor digitalização na classe para resultados
precisos.
● Obtenha resultados rápidos de digitalização frente e verso com uma só passagem e HP

EveryPage1. Remova automaticamente páginas em branco.

● Gira facilmente grandes trabalhos com o alimentador automático de documentos de 100

folhas1. Insira dados num grande teclado extensível2.

● Faça mais com os dados utilizando OCR - reconhecimento ótico de carateres integrado e

múltiplas opções de "digitalizar para". Produza digitalizações limpas e legíveis utilizando
orientação automática, recorte automático de página, afinação automática e ferramentas de
correção automática de desvio.

● Pré-visualize, edite, insira e apague páginas digitalizadas no ecrã. Inicie processos com um só

toque a partir do ecrã tátil.

Experimente cores de grande valor no grande ecrã.
● Gira trabalhos diretamente nesta Multifunções de tamanho de secretária utilizando o ecrã

tátil a cores de 20,3 cm (8 polegadas) HP Easy Select.

● Otimize as definições de cores com HP EasyColor. Obtenha resultados vívidos com toner HP

ColorSphere até 1,200 ppp.

● Imprima a partir do seu smartphone ou tablet com o HP ePrint3. Guarde e imprima ficheiros

diretamente a partir da porta USB de acesso fácil.

● Obtenha valor assim que a tira da caixa: este produto é enviado com um conjunto completo

de toner HP LaserJet original.

Aprecie gestão de topo, capacidade de extensão e funções de segurança robustas.
● Confie em soluções poderosas para ajudar a regular os custos de cor4 e a desenvolver e

proteger a sua frota.

● A encriptação robusta ajuda a manter segura a informação sensível - que se encontra na

Multifunções ou em trânsito sobre a sua rede5.

● Proteja documentos com capacidades de impressão com PIN e adicione soluções de

segurança através do Hardware Integration Pocket6.

● Aumente as capacidades de ambientes de impressão de equipa de trabalho com um conjunto

rico de soluções fáceis de integrar.

Reduza os custos de energia e o seu impacto ambiental.
● Reduza a utilização de energia com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off que liga a impressora

quando precisa dela e desliga-a quando já não é necessária7. Poupe energia com a tecnologia
Instant-On8.

● Evite papel desperdiçado: utilize impressão frente e verso automática e impressão com PIN.
● Recicle facilmente toner HP LaserJet original através do programa HP Planet Partners.9

Descrição do produto
Imp. multifunções HP LaserJet Enterprise color flow M575c:
1. Painel de controlo intuitivo com ecrã táctil a cores rotativo HP Easy Select, de 20,3
cm (8 pol.)
2. Alimentador automático de documentos de 100 folhas com digitalização de frente
e verso de passagem única e deteção de alimentação dupla ultrassónica HP
EveryPage
3. Scanner com placa de vidro para tamanhos até 216 por 356 mm (tamanho legal)
4. Porta USB de fácil acesso para guardar e imprimir ficheiros diretamente
5. Hardware integration pocket para integração de soluções
6. Tabuleiro de saída para 250 folhas
7. A porta frontal permite o acesso fácil a cartuchos de toner HP all-in-one, um preto
e três de cores
8. Porta de acesso para bloqueio tipo Kensington opcional
9. Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas
10. Indicador de conteúdo do tabuleiro
11. Botão Ligar/Desligar
12. Botão de Início (volta ao ecrã de início)
13. Agrafador prático integrado (suporta cartucho de 1500 agrafos)
14. Teclado extensível para a introdução de dados precisa e fácil
15. O tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas é compatível com suportes pesados
personalizados até 220 g/m² e tem acesso fácil no caso de encravamentos de
papel
16. Impressão frente e verso automática integrada
17. Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
18. Processador de 800 MHz, 1.5 GB de RAM
19. Duas portas USB 2.0 de host internas para soluções de terceiros
20. Porta de fax RJ-11
21. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para ligação a dispositivos de terceiros)
22. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
23. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Arnês para interface de terceiros (para ligar dispositivos externos)

Série em resumo

Modelo

HP LaserJet Enterprise 500 a cores
MFP M575dn

HP LaserJet Enterprise 500 a cores
MFP M575f

HP LaserJet Enterprise a cores MFP
M575c

Número do produto

CD644A

CD645A

CD646A

Capacidade de entrada de impressão
(padrão/opcional)

350/850

350/850

350/850

Capacidade de entrada do ADF

50 folhas

50 folhas

100 folhas

Deteção de alimentação dupla ultrassónica
HP EveryPage

Não disponível

Não disponível

Sim

Digitalização frente e verso

ADF reversível

ADF reversível

ADF de impressão frente e verso de
passagem única

Teclado retráctil

Não disponível

Não disponível

Sim

OCR (Optical Character Recognition –
Reconhecimento Ótico de Caracteres)

Opcional com DSS

Opcional com DSS

Sim

Memória1

1,5 GB

1,5 GB

1,5 GB

Servidor de impressão Gigabit Ethernet

Sim

Sim

Sim

Unidade de Disco Rígido Secure Alto
Desempenho HP

Sim

Sim

Sim

Fax analógico 500 para multifunções HP
LaserJet

Opcional

Sim

Sim

Tabuleiro de saída com o verso para cima
para 250 folhas e agrafador conveniente

Não disponível

Sim

Sim

Qualificado pela ENERGY STAR®

Sim

Sim

Sim

A memória não é expansível.

1

Acessórios, Consumíveis e Suporte
Consumíveis

CE400A Toner HP LaserJet Original 507A Preto 5.500 páginas
CE400X Toner HP LaserJet Original 507X Preto de elevado rendimento 11 000 páginas
CE401A Toner HP LaserJet Original 507A Ciano 6000 páginas
CE402A Toner HP LaserJet Original 507A Amarelo 6000 páginas
CE403A Toner HP LaserJet Original 507A Magenta 6000 páginas
CE506A Kit de fusor HP Color LaserJet CE506A de 220 V 150.000 páginas
CE484A Kit de fusor de imagem 110V HP Color CE484ALaserJet 150.000 páginas
CE254A Unidade de recolha de toner HP Color LaserJet CE254A Aproximadamente 36 000 páginas

Acessórios

CF084A Tabuleiro para 500 folhas e Gramagem Elevada HP Color LaserJet
CC487A Acessório para fax analógico 500 para MFPs HP LaserJet
Q7432A Pacote de cartucho de agrafos HP
CF085A Base de impressora HP LaserJet 500
L2718A Kit de substituição de rolos ADF HP 100
A7W13A Kit de Sobreposição de Teclado HP LaserJet-Dinamarquês/Francês-Suíço/Alemão-Suíço

Conectividade

J8021A Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500
J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w

Serviço e suporte

U1Q39E - 3 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M575
U1Q34E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções Color LaserJet M575
U1Q50E - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M575
U1Q51E - 5 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M575
U1Q52PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color
LaserJet M575
U1Q56PE - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções Color LaserJet M575
U1Q53PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para impressora multifunções Color LaserJet M575
(U1Q34E/U1Q56PE: verifique a disponibilidade ao nível do país)

Especificações técnicas
Modelo

HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP
M575dn

HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP
M575f

HP LaserJet Enterprise a cores MFP M575c

Número do produto

CD644A

CD645A

CD646A

Tecnologia de impressão

Laser

Painel de controlo

Painel tátil de 20,3 cm com CGD (Ecrã gráfico a cores); ecrã rotativo (ângulo ajustável); Botão de Início iluminado (para regresso rápido ao menu inicial); Porta
USB 2.0; Hardware Integration Pocket

Fontes e tipos de letras

105 fontes TrueType internas dimensionáveis no HP PCL, 92 fontes internas dimensionáveis na emulação HP Postscript Nível 3 (símbolo Euro incorporado); 1
fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); estão disponíveis soluções de fontes adicionais através
de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e IPDS Emulation disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Velocidade do processador

800 MHz

Memória

Máximo: 1536 MB

Disco rígido

Unidade de Disco Rígido Seguro de
Desempenho Elevado padrão, incorporado,
mínimo de 250 GB; Encriptação de hardware
AES 128 ou superior; Capacidades de
eliminação seguras (Eliminação Segura de
Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação
Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura
de disco ATA).

Velocidade de impressão

Até 30 ppm preto (A4); Até 30 ppm a cores (A4); Até 27 ipm frente e verso a preto (A4)

Tempo de saída da primeira página

Em 10,5 segundos preto (A4, pronta); Em 10,5 segundos a cores (A4, pronta)

Impressão frente e verso

Automática (standard)

Ciclo mensal de produtividade

Até 80 000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 2000 até 6000

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 5 mm; Direita: 5 mm; Área máxima de impressão

Resolução de impressão

Até 1200 x 1200 ppp A preto; Até 1200 x 1200 ppp a cores

Idiomas de impressão

HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript Nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.4)

Velocidade de cópia

Até 30 cpm preto (A4), Até 30 cpm a cores (A4)

Definições de copiadora

Cópia frente e verso, escalabilidade, ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, precisão), N-up, ordenamento N ou Z, orientação de conteúdo,
agrupamento, livrete, construção de trabalho, margem a margem, armazenamento de trabalho; Número máximo de cópias: Até 9999 cópias: Resolução de
cópia: Até 600 x 600 dpi (plano) e 300 x 600 dpi (ADF)

Especificações do scanner

Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 216 x 356 mm; Resolução ótica de
digitalização: Até 600 ppp
Tecnologia de digitalização: Dispositivo de
Tecnologia de digitalização: Dispositivo de
Tecnologia de digitalização: Scanner de base
Transferência de Cargas (CCD)
Transferência de Cargas (CCD)
plana com dispositivo de transferência de
cargas (CCD); ADF com Contact Image Sensor
(CIS)

Velocidade de digitalização

Até 30 ppm (preto e branco, cores)

Profundidade de bits/ níveis de escala de
cinzentos

24 bits/ 256

Unidade de Disco Rígido Seguro de
Desempenho Elevado padrão, incorporado,
mínimo de 250 GB; Encriptação de hardware
AES 128 ou superior; Capacidades de
eliminação seguras (Eliminação Segura de
Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação
Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura
de disco ATA).

Até 30 ppm (preto e branco, cores)

Unidade de Disco Rígido Seguro de
Desempenho Elevado padrão, integrado,
mínimo de 320 GB; Encriptação de hardware
AES 256 ou superior; Capacidades de
eliminação seguras (Eliminação Segura de
Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação
Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura
ATA-Disco)

Até 42 ppm (preto e branco), até 31 ppm (a
cores); duplex: Até 50 ipm (preto e branco), até
30 ipm (a cores)

Modelo

HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP
M575dn

HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP
M575f

HP LaserJet Enterprise a cores MFP M575c

Número do produto

CD644A

CD645A

CD646A

Formatos dos ficheiros digitalizados

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF
(OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR)
pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar
para USB de acesso fácil: PDF, JPEG, TIFF,
MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT
(OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável,
PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV
(OCR); Imprimir a partir de USB de acesso fácil:
PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl,
.cht)

Área digitalizável

Base plana: Tamanho mínimo dos suportes: Sem mínimo; Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm
Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): Tamanho mínimo dos suportes: 68 x 148 mm; Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm

Características Avançadas do Scanner

Otimização de textura/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 até
600 dpi; Deteção automática de cor; Eliminação de extremidade; Notificação de trabalho; Eliminação de página em branco; Definições HP Quick

Transmissão digital

Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para
pasta de rede; Guardar para unidade USB;
Enviar para FTP; Enviar para Fax da Internet;
Livro de endereços local; SMTP por SSL

Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para
pasta de rede; Guardar para unidade USB;
Enviar para FTP; Enviar para LAN Fax; Enviar
para Fax da Internet; Livro de endereços local
SMTP por SSL

Enviar por fax

Opcional

Sim, 33,6 kbps

Sem fios

Opcional, activado com aquisição de acessório hardware

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificado Mopria

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB
de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo,
consulte http://www.apple.com

Sistemas operativos compatíveis

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64
bit); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Para assistência do último sistema operativo consulte: Serviços de terminal Citrix e Windows (hp.com/go/upd); Novell
(novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivo SAP
(hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Protocolos de rede suportados

IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print

Software incluído

Windows® Installer, controlador independente HP PCL 6, Mac Installer, controlador de emulação HP Postscript

Capacidade de entrada

Tabuleiro 1: folhas (75 g/m²): 100; etiquetas, transparências, cartolina (163 g/m²): 50, cartolina (216 g/m²): 30; envelopes: 10
Tabuleiro 2: folhas (75 g/m²): 250; cartolina (163 g/m²), etiquetas, transparências: 100
Tabuleiro 3: folhas (75 g/m²): 500; cartolina (163 g/m²), etiquetas, transparências: 200 (bandeja opcional)
Opcional/Entrada: Terceira bandeja para 500 folhas e de suportes pesados, opcional
Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas

Gramagem do papel

Tabuleiro 1: 60 a 216 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Tabuleiro 2: 60 a 163 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante);
Tabuleiro opcional 3: 60 a 176 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); unidade de impressão automática de frente e verso: 60 a 163 g/m² (papel
normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante)
Alimentador automático de documentos: 45 a 120 g/m²

Tamanho do papel

Alimentador automático de documentos: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cartão (JIS); DPostcard (JIS); 10x 15 cm; 13 x 18 cm
Tabuleiro 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 148 x 210 a 216 x 297 mm; Tabuleiro 3 para 500 folhas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidade de
impressão automática de frente e verso: 148 x 210 a 216 x 356 mm
Métrica suportada: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartão (JIS), DPostcard (JIS), envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS);
Bandeja 3 para 500 folhas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Unidade de impressão frente e verso automática: A4, A5, RA4, B5 (JIS)

Manuseamento de papel

Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
Saída padrão: Bandeja de saída para baixo 250
Saída padrão: Bandeja de saída virada para
Saída padrão: Bandeja de saída virada para
folhas
baixo para 250 folhas, agrafador prático
baixo para 250 folhas, agrafador prático

Capacidade de saída

Standard: Até 250 folhas, Até 10 envelopes, Até 100 folhas transparências
Máximo: Até 250 folhas

Tipos de suportes

Papel (bond, cores, timbrado, leve, simples, pré-impresso, pré-furado, reciclado, grosseiro, peso médio, pesado, extra pesado, peso médio brilhante, pesado
brilhante, extra pesado brilhante); envelopes, etiquetas, cartão, cartão brilhante, transparências, película opaca, definidos pelo utilizador

Gestão da impressora

HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Gestão de segurança

Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado,
autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec; Compatível com HP Imaging
& Printing Security Center

Dimensões da impressora (L x P x A)

Mínimos: 663 x 555 x 585 mm
Máximo: 933 x 555 x 585 mm

Mínimos: 663 x 555 x 585 mm
Máximo: 933 x 555 x 585 mm

Mínimos: 663 x 555 x 585 mm
Máximo: 933 x 630 x 585 mm (bandeja 1
aberta com extensão legal, teclado estendido)

Dimensões da embalagem (L x P x A)

750 x 640 x 725 mm

750 x 640 x 725 mm

750 x 640 x 725 mm

Peso da impressora

46,5 kg

47 kg

47,7 kg

Peso da embalagem

52 kg

52,5 kg

53 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 ºC, Humidade: 20 a 60% HR

Armazenamento

Temperatura: 0 a 35° C, Humidade: 10 a 90% HR

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,6 B(A); Emissões de pressão acústica: 52 dB(A)

Alimentação

Requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
Consumo: 655 watts (a imprimir), 665 watts (a copiar), 52 watts (pronta), 11,3 watts (inativa), 0,99 watts (desligar automático), 0,3 watts (desligado). Consumo
de Eletricidade Típico (TEC): 4,60 kWh/semana.
Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado

Certificações

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Título 47
CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Diretiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa), outras aprovações CEM, em conformidade com os
requisitos dos diferentes países
Qualificado pela ENERGY STAR®

Garantia

Garantia de um ano, no dia útil seguinte, no local, suporte e assistência; um ano de suporte técnico por telefone, chat e email. As opções de garantia e suporte
variam consoante o produto, o país e a legislação local.

Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar em
pasta de rede; Guardar em unidade USB; Enviar
para Sharepoint; Enviar para FTP; Enviar para
fax na LAN; Enviar para fax na Internet; OCR reconhecimento ótico de carateres; Livro de
Endereços local; SMTP sobre SSL
Opcional: Opcional através do software Digital Sending da HP (HP DSS); Enviar para pasta; Enviar para fluxo de trabalho; Enviar para impressora; Autenticação;
Fax Digital (enviar para LAN, Internet); OCR - reconhecimento ótico de carateres; Livro de endereços local
Sim, 33,6 kbps

Modelo

HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP
M575dn

HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP
M575f

HP LaserJet Enterprise a cores MFP M575c

Número do produto

CD644A

CD645A

CD646A

Conteúdo da embalagem

Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 a
cores M575dn (inclui impressão frente e verso
automática integrada, servidor de impressão
incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T
Ethernet, Disco rígido seguro de desempenho
elevado); cabo de alimentação; Toner HP
LaserJet, 1 Preto (aprox. 5500 páginas), 1 de
cada Magenta, Ciano, Amarelo (aprox. 6.000
páginas); software e documentação em
CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte

Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 a
cores M575f (inclui impressão frente e verso
automática integrada, servidor de impressão
incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T
Ethernet, Disco rígido seguro de desempenho
elevado, fax, agrafador útil); cabo de
alimentação; Toner HP LaserJet, 1 Preto
(aprox. 5500 páginas), 1 de cada Magenta,
Ciano, Amarelo (aprox. 6.000 páginas);
software e documentação em CD-ROM; Guia
de instalação, folheto de suporte; Cabo de fax

Multifunções HP LaserJet Enterprise fluxo de
cor M575c (inclui impressão frente e verso
automática integrada, servidor de impressão
incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T
Ethernet, Disco rígido seguro de desempenho
elevado, fax, agrafador útil); cabo de
alimentação; Toner HP LaserJet, 1 Preto
(aprox. 5500 páginas), 1 de cada Magenta,
Ciano, Amarelo (aprox. 6.000 páginas);
software e documentação em CD-ROM; Guia
de instalação, folheto de suporte; Cabo de fax

SureSupply suportado

Sim

Ecrã

Painel tátil de 20,3 cm com CGD (Ecrã gráfico a cores); ecrã rotativo (ângulo ajustável); Botão de Início iluminado (para regresso rápido ao menu inicial); Porta
USB 2.0; Hardware Integration Pocket

Conectividade

Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de
alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta
velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; 1 interface externa; 1
Hardware Integration Pocket; Opcional: LAN
sem fios 802.11b/g/n (modo de estação),
outros acessórios de rede, Servidor de
impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)

Funções

Imprima, copie, digitalize, envie digitalmente,
aceda facilmente à unidade USB (opção de fax,
envio digital avançado, sem fios)

Volume mensal de digitalizações
recomendado

Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de
alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta
velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; 1 interface externa; 1
Hardware Integration Pocket; 1 Fax; Opcional:
LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de estação),
outros acessórios de rede, Servidor de
impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w

Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de
alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T;1 Foreign Interface; 1
Hardware Integration Pocket;2 portas USB
para soluções internas; 1 fax; Opcional: LAN
sem fios 802.11b/g/n (modo de estação),
outros acessórios de rede, Servidor de
impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w

Imprima, copie, digitalize, fax, envie
digitalmente, aceda facilmente à unidade USB,
agrafador prático (envio digital avançado
opcional, sem fios)

Imprima, copie, digitalize, fax, envie
digitalmente, aceda facilmente à unidade USB,
disco rígido encriptado, OCR, agrafador prático,
(envio digital avançado opcional, sem fios)
27 000 a 44 500

Notas de rodapé

Capacidade do alimentador automático de documentos de 100 folhas na Multifunções HP LaserJet Enterprise color flow M575c; capacidade é de 50 folhas na Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn e
M575f.; 2 Digitalizador de duas cabeças, teclado extensível e tecnologia HP EveryPage estão disponíveis apenas na Multifunções HP LaserJet Enterprise color FlowM575c.; 3 Requer uma ligação à Internet para a
impressora HP com ligação à web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, tipos de imagem e documentos suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hp.com/go/eprintcenter).
Os dispositivos móveis requerem ligação à Internet e compatibilidade de email. Pode requerer ponto de acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados comprados em separado. Os tempos
de impressão e velocidades de ligação podem variar. Algumas impressoras HP LaserJet podem precisar de atualizações de firmware.; 4 As capacidades de controlo do acesso à cor variam entre os dispositivos.; 5
Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn/f e Multifunções HP LaserJet Enterprise color FlowM575c vêm de fábrica com um disco rígido seguro de desempenho elevado HP (mínimo de 250 GB e 320 GB,
respetivamente).; 6 As soluções implementadas através do Hardware Integration Pocket poderão necessitar de aquisição adicional.; 7 As capacidades HP Auto-On/Auto-Off dependem da impressora e das definições;
poderá ser necessário efetuar uma atualização de firmware.; 8 Em comparação com produtos que utilizam tecnologia de fusão tradicional.; 9 A disponibilidade do programa varia. A entrega e a reciclagem de consumíveis
HP originais estão disponíveis em mais de 50 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes
para entrega e caixas para recolha, visite www.hp.com/recycle.
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