Folheto de especificações

HP Color LaserJet Enterprise
M750dn
Imprima documentos
coloridos em grandes
volumes e com qualidade
profissional em uma ampla
variedade de tamanhos de
papel. Mantenha a
produtividade com
ferramentas de
gerenciamento intuitivas e
fáceis de usar. Imprima de
maneira conveniente
diretamente de laptops,
smartphones ou tablets.
1

Facilite impressão em cores de cartões postais a pôsteres.
Imprima em uma ampla variedade de tamanhos de papel, desde cartões postais de 7.62 x 12.7 cm (3
x 5 pol.) a mídia SRA3 de 32 x 45 cm (12.6 x 17.72 pol.)
● Produza trabalhos de impressão de grande volume sem trocas frequentes de papel, com capacidade
para 850 folhas e expansível para 2.350 folhas.6
● Otimize a eficiência com uma impressora que reconhece automaticamente o tamanho e tipo de papel,
para melhores resultados de impressão.
● Aumente a eficiência e versatilidade com impressão automática em frente e verso.
●

Obtenha excelentes impressões coloridas e velocidade sem limites.
Imprima documentos rapidamente: até 30 ppm tamanho Carta/A4.7
Obtenha a primeira página em 10 segundos com a tecnologia Instant-on.
● Obtenha consistente qualidade de impressão automaticamente no texto, imagens e gráficos com HP
EasyColor e HP ImageREt.
● Obtenha contraste nítido e cores brilhantes com o toner de alto brilho dos cartuchos de impressão HP
LaserJet autênticos.

●

●

Conte com uma impressora que é fácil de utilizar e gerenciar.
Permita impressão fácil a partir de smartphones, tablets e laptops no trabalho, em casa ou em
trânsito.1
● Integre facilmente conexão de rede gigabit preparada para uso empresarial, e opções robustas de
segurança em sua frota de impressoras.
● Controle as frotas de impressoras utilizando ferramentas intuitivas de gerenciamento. Controle o uso
e custos de impressão em cores.
● Imprima com rapidez e facilidade usando o acesso fácil e conveniente via porta USB.
●

Minimize seu impacto ambiental.
Reduza o desperdiço de papel com cartuchos de toner pré-instalados, sem caixas, enfeites ou
manuais.
● Reduza seu impacto no meio ambiente e use até 50% menos papel com impressão automática em
frente e verso.
● Receba reciclagem fácil e gratuita, os cartuchos devolvidos através do programa HP Planet Partners
são reciclados de maneira responsável.
●

1 A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede. A impressão remota requer uma conexão via Internet a uma impressora HP conectada
2

à Web. Um aplicativo ou software, assim como registro de conta HP ePrint, também podem ser necessários. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços
adquirido separadamente para dispositivos portáteis. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Acesse hp.com/go/mobileprinting para
mais detalhes. 2 A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos de impressão HP estão disponíveis atualmente em mais de 50 países e territórios
ao redor do mundo através do programa HP Planet Partners. Para mais informações ou para solicitar envelopes de devolução com endereço e caixas de coleta por volume, visite
hp.com/recycle 6 As bandejas para papel opcionais de 500 folhas e 3 x 500 folhas estão disponíveis e são vendidas separadamente para os modelos n e dn. 7 Mensurado usando
a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da
configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.
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HP Color LaserJet Enterprise M750dn Tabela de especificações
Velocidade de impressão

A4: Até 30 ppm Preto; Até 30 ppm1 Cor; Velocidade de impressão da primeira página: Velocidade

máxima 10 seg. Preto; Velocidade máxima 10 seg.2 Cor

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi; Cor (Melhor): Até 600 x 600 dpi

Tecnologia de impressão

Laser

Tecnologias de resolução de
impressão

HP ImageREt 3600

Número dos cartuchos de impressão

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

Idiomas padrão de impressora

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível só na web), emulação HP Postscript nível 3,
impressão em PDF nativo (v 1.4), Apple AirPrint™

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

HP ePrint, Plataforma Open Extensibility, firmware FutureSmart, HP Easy Color, impressão em
frente e verso, imprimir várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água,
armazenar trabalhos de impressão

Gestão da Impressora

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Conectividade padrão

2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB 2.0 para dispositivos de alta velocidade; 1 rede
Ethernet Gigabit 10/100/1000T; 2 host USB internas;

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 links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão);
Conexão de rede sem fio 802.11b/g/n (opcional)

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Gigabit Ethernet incorporada)

Capacidade sem fios

Servidor de impressão sem fio USB J8026A para HP Jetdirect 2700w, opcional, ativado com a
compra de um acessório de hardware

Capacidade de impressão móvel

HP ePrint, Apple AirPrint™3

Memória

Padrão: 1 GB ; Máximo: 1 GB

Velocidade do processador

800 MHz / Disco rígido: Padrão, unidade de estado sólido de 8 GB (SSD)

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 120,000 páginas4

Volume mensal de páginas
recomendado

2500 a 10,0005

Tipos de mídia suportados

Papel (extra espesso, brilhante, espesso, trabalho pesado de alto brilho, imagens de alto brilho,
intermediário, baixa gramagem, normal, resistente, reciclável), envelopes, cartolina, etiquetas,
transparências

Peso suportado da mídia

Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandejas 2, 3: papel comum de 60 a 120 g/m², papéis revestidos de
até 160 g/m²; Bandejas opcionais 4, 5, 6: papel comum de 60 a 120 g/m², papéis revestidos de
até 160 g/m²

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x
390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273);
Cartão postal (JIS), cartão postal D (JIS), envelopes: B5, C5, C6, DL; Bandejas 2, 3: A3, A4, A4-R,
A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x
270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal D (JIS); Bandejas opcionais 4, 5, 6: A3,
A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K
(195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Cartão postal D (JIS)

Tamanhos personalizados das mídias Bandeja 1: 76 x 127 a 320 x 470 mm; Bandejas 2, 3: 148 x 211 a 297 x 432 mm; Bandejas
opcionais 4, 5, 6: 148 x 211 a 297 x 432 mm

Sistemas operacionais compatíveis

Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits),
Windows XP (SP2 ou posterior, 32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows
Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1
ou posterior, 32 bits/64 bits), Mac OS X versões 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Para o
suporte mais recente a sistemas operacionais, consulte: AirPrint™
(support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix e Windows Terminal Services
(hp.com/go/upd); Driver do software HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net);
Novell (novell.com/iprint); Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impressão SAP
(hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect
(hp.com/go/jetdirectunix_software);

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Windows 8.1 (32 bits/64 bits); Windows 8 Basic (32 bits/64 bits); Windows 8 Pro (32 bits/64
bits); Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits);
Windows 8 Enterprise RT (somente 32 bits); Windows 7 (32 bits/64 bits, incluindo Starter
Edition); Windows Vista (32 bits e 64 bits, incluindo Starter Edition); Windows Vista (64 bits);
Windows XP (SP2 ou superior, 32 bits/64 bits); Windows Server 2012 R2; Windows Server
2012 (sem suporte a instalador de software); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows
Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server
2008 (32 bits/64 bits, SP1); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits, SP2); Windows Server 2008
R2 (32 bits/64 bits, Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server
Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services com Citrix XenApp; Windows
Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server
2003 (32 bits/64 bits, SP1); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits, SP2); Windows Server 2003
R2 (32 bits/64 bits, Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server
Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services com Citrix Metaframe XP e
Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services com Citrix Presentation
Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.5;
Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 (mínimo SP8 para Windows Vista, Windows 7 e Windows
XP completos [SP7 se somente Windows XP]); Novell Novell iPrint Client v5.4 para Windows XP,
Windows Vista e Windows 7 (x86 e x64); Novell Novell iPrint somente suporte; Novell Novell
Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; Outro Citrix
(impressão): Citirx XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Outro suporte a cluster; Mac
10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Para versões do sistema operacional
Linux, consulte o site HP Linux: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix HPUX 11i;
IBM AIX 3.2.5 ou superior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x ou superior;
Solaris 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x ou superior; (Para
compatibilidade com Microsoft IPv6, use Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP
Professional e Windows Vista)

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior),

Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado; Requisitos de Energia:

Emissões de potência acústica (ativas): 6,7 B(A); Emissão de poder acústico (pronto): 5,0 B(A);
Emissões de pressão acústica (prontas): 50 dB(A); Emissão de pressão acústica (pronta): 33

Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008,
Windows Server 2003 (SP1 ou superior); 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade
de CD-ROM ou DVD ou conexão com a Internet; Barramento serial universal dedicado (USB 1.1
ou 2.0) ou conexão de rede; Requisitos do sistema de hardware compatível com sistema
operacional, consulte microsoft.com; Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8
Mountain Lion; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou
conexão com a Internet; Barramento serial universal dedicado (USB 1.1 ou 2.0 ) ou conexão de
rede (requisitos de sistema de hardware compatível com o sistema operacional, consulte
apple.com)
Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de
entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz; sem dupla voltagem, fonte
de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); Consumo
de energia: 677.41 Watts (impressão preto e branco), 654.92 watts (impressão cor), 59.46
watts (pronto), 9.09 watts (suspensão), 0.35 watts (desligado), 0.35 watts (Liga/Desliga
Automático)7

Manuseamento de papel

Bandeja multipropósito para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 250 folhas, bandeja de
entrada 3 para 500 folhas, impressão automática em frente e verso; Escaninho de saída para
300 folhas; Opções de frente e verso: Automática (standard); Bandejas para Papel Standard: 3;
Capacidades de entrada: Até 850 folhas, Padrão; Capacidades de saída: Até 300 folhas, Padrão;
Até 40 envelopes; Até 300 folhas, Transparências

Conteúdo da caixa

D3L09A Impressora colorida HP LaserJet Enterprise M750dn; Cartuchos de impressão (1 de

cada: preto, ciano, amarelo, magenta); Bandeja de entrada de 500 folhas para HP LaserJet
colorida CDs contendo software de dispositivo e guia do usuário; Documentação (incluindo guia
de introdução); Cabo de alimentação

Acústica

Cartuchos substitutos

Cartucho de impressão preto para HP LaserJet colorida (aprox. 13.500 páginas); Cartucho de
impressão ciano para HP LaserJet colorida (aprox. 15.000 páginas); Cartucho de impressão
amarelo para HP LaserJet colorida (aprox. 15.000 páginas); Cartucho de impressão magenta
para HP LaserJet colorida (aprox. 15.000 páginas);6

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 27ºC; 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 70%
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 (EAPPEAP, 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

Acessórios

Bandeja de papel para 500 folhas HP Color LaserJet CE860A, Suporte e alimentador de papel
3x500-sheet HP Color LaserJet CE725A, Servidor de impressão sem fio USB HP Jetdirect
2700w J8026A, Servidor de impressão sem fio ew2500 HP Jetdirect J8021A

Opções de Serviço e Suporte HP

UX963E - 3 anos de suporte HP no seguinte dia útil + DMR para Color LaserJet CP5525/
M750;UX899E - 4 anos de suporte HP no seguinte dia útil + DMR para Color LaserJet CP5525/
M750;UX880E - 5 anos de suporte HP no seguinte dia útil + DMR para Color LaserJet CP5525/
M750;UX965E - 3 anos de suporte para HW HP, tempo de resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5
para HP Color LaserJet CP5525/M750;UV281E - 4 anos de suporte para HW HP, tempo de
resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5 para HP Color LaserJet CP5525/M750;UV282E - 5 anos de
suporte para HW HP, tempo de resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5 para HP Color LaserJet
CP5525/M750;UV270PE - Suporte HP de 1 ano pós garantia no seguinte dia útil + retenção de
mídia com defeito para Color LaserJet CP5525/M750;UV272PE - 1 ano de suporte pós garantia
para HW HP, tempo de resposta de 4 horas, cobertura 9 x 5 para Color LaserJet CP5525/M750

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 544 x 586 x 465 mm; 21.4 x 23 x 18 pol.; Máximo: 840 x 975 x
465 mm; 848 x 716 x 540 mm (33 x 38,5 x 18 pol.)

Peso do produto

52.4 kg; 115,3 lb

Características da garantia

Garantia de um ano para atendimento de chamados no local, no prazo de um dia útil.

Conformidade com standards de
eficiência energética

qualificado pela ENERGY STAR®

Painel de controle

Tela LCD de painel de controle colorida para gráficos e texto de 4 linhas e 5,2 cm (2,03"); 7
botões de controle de trabalhos (Menu, Selecionar, Parar, Voltar/Sair, Ajuda, seta para cima, seta
para baixo); 3 luzes LED de status (Atenção, Dados, Pronto); Ajuda aprimorada com gráficos
animados; Porta USB direta com tampa

Descrição do visor

Color Graphic Display (CGD) de 4 linhas e 2,03" (5,2 cm)

Software Included

Driver separado para impressora HP PCL 6; Software Link to Web para Mac (Instalador Mac);
Instalador Windows

Fontes e tipos de caracteres

105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis 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 hp.com/go/laserjetfonts

dB(A)8

Aprenda mais em
hp.com

1Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade

do documento. 2A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. 3Requer uma conexão com a Internet para a impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo compatível com a
Internet e e-mail. Requer registro de conta de HP Web Services. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista dos tipos de documentos e imagens admitidos, visite hp.com/go/eprintcenter. E para obter soluções adicionais, visite
hp.com/go/mobile-printing-solutions. Admite os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior). Funciona com impressoras compatíveis com HP AirPrint™ e é necessário que a impressora
esteja conectada na mesma rede que seu dispositivo iOS. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. AirPrint, o logotipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc., registradas nos Estados
Unidos e em outros países. 4O 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
implementação adequada de impressoras e multifuncionais para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. 5HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em
fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. 6Rendimentos médios declarados compostos coloridos (C/M/Y) e pretos com base na norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais
variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies 7A energia reportada é o valor mais alto medido para impressão em cores e monocromática utilizando todas as voltagens padrão. 8Valores
acústicos sujeitos a alteração. Para obter informações atualizadas, acesse hp.com/support. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 30 ppm.

©2013 - 2014 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 garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não
será responsável por erros técnicos ou editoriais ou por omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial
registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e em outros países. Linux é uma marca comercial registrada nos E.U.A.
de Linus Torvalds.
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