Especificações técnicas

HP Color LaserJet Pro
MFP M476 Series
Conecte o escritório a um multifuncional com ou sem fio com
recursos de digitalização e impressão em cores vibrantes.
Este HP Color LaserJet Pro MFP conecta todo o escritório para uma impressão em cores
vibrantes, até mesmo em trânsito1,3,4 – e melhora a produtividade com digitalização rápida e
versátil que pode enviar documentos diretamente para o e-mail, pastas de rede e para a nuvem.

Imprima como desejar
• Simplesmente imprima – envie trabalhos de impressão com facilidade sem uma rede.1
• Habilite a conveniência de toque para impressão a partir de dispositivos móveis.2
• Imprima facilmente de smartphones, tablets ou notebooks em casa, no trabalho ou em trânsito;
certificação Mopria.3
• Compartilhe tudo o que sua impressora tem para oferecer – configure, imprima e compartilhe
com conectividade sem fio e Ethernet.4
Digitalize com rapidez, envie com segurança
• Acabe mais rápido, e sem ter que levantar a toda hora, usando a digitalização de passada única
e duas cabeças.
• Controle o acesso a recursos de operação direta e pesquise facilmente endereços de e-mail na
rede, usando a conectividade LDAP.
• Digitalize, envie, de forma simples – capture e envie arquivos digitais diretamente para a nuvem,
e-mail ou pastas de rede.7
HP Color LaserJet Pro MFP M476 Series

• Com o HP Flow CM Professional, você pode colaborar facilmente, pesquisar e compartilhar seu
conteúdo de negócios.5
Movimente os trabalhos rapidamente
• Economize tempo e ajude a reduzir custos com papel, usando a impressão automática em
frente e verso.6
• Trabalhe de modo mais inteligente – acesse o conteúdo e inicie tarefas rapidamente a partir da
tela de toque colorida de 3,5".7
• Finalize projetos rapidamente – use o alimentador automático de documentos para 50 páginas
para economizar tempo.
• Simplesmente vá até a impressora e imprima nesse multifuncional a partir de sua unidade USB,
usando a porta USB de fácil acesso.

A impressão direta sem fio é padrão apenas no HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à
rede Wi-Fi de uma impressora compatível com impressão direta sem fio para 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 na impressora.
2
O recurso de toque para impressão é padrão apenas no HP Color LaserJet Pro MFP M476 dw. 3 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 exige uma
conexão com a Internet para uma impressora HP conectada 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 móveis.
Verifique a disponibilidade e a cobertura com um provedor em sua região. Acesse hp.com/go/businessmobileprinting para obter mais detalhes. Os
dispositivos com certificação Mopria seguem um padrão comum que habilita impressão móvel prática, com pouca ou nenhuma configuração. 4 O
desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. 5 O HP Flow
CM Professional está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá e é oferecido por parceiros HP selecionados. 6 A impressão automática em
frente e verso não está disponível no HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. 7 Requer conexão de internet à impressora. Os serviços podem requerer
registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos.
Para obter detalhes, consulte hpconnected.com
1
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Visão geral do produto
Exibição do HP Color LaserJet Pro MFP M476dw

1. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50
folhas com passada única e duas cabeças.
2. Scanner de mesa.
3. Compartimento de saída para 150 folhas.

1

4. Acesso em uma única porta para os cartuchos préinstalados.

2

5. Bandeja de uso geral para 50 folhas.

7

3

6. Bandeja 2 de entrada para 250 folhas.

8

7. Painel de controle colorido com tela sensível ao toque
de 3,5" (8,89 cm) com HP Business Apps.
8. Recursos integrados de toque para impressão e
impressão direta sem fio.1,3

9

4

9. Porta USB de fácil acesso.

5

10. Impressão automática em frente e verso integrada.2

10

11. Conveniente botão Liga/Desliga frontal.
12. Porta de saída de linha telefônica.
13. Porta RJ-11 para fax.

11

6

14. Rede sem fio integrada.
15. Porta de rede Fast Ethernet.
16. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade.

Vista frontal
12
13
14
15
16
Close no painel de E/S traseiro

Visão geral da série

Modelo

1

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw

Código do produto

CF385A

CF387A

Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas

ü

ü

Bandeja 2 para 250 folhas

ü

ü

Bandeja 3 para 250 folhas

Opcional

Opcional

Impressão direta sem fio3

ü

ü

Toque para impressão

Não disponível

ü

Conexão em rede Ethernet

ü

ü

Conexão de rede sem fio

ü

ü

Duplexador automático

Não disponível

ü

O recurso de toque para impressão é padrão apenas no M476dw. 2 Disponível apenas nos modelos M476dw. 3 A impressão direta sem fio é padrão apenas nos modelos HP Color LaserJet Pro MFP M476nw e M476dw .
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Serviços HP

Principais recursos

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. Escolha entre:

Imprima facilmente o que quiser, onde quiser. No escritório ou em trânsito, a impressão neste
multifuncional é simples e direta – mesmo sem uma rede – usando Ethernet, opções sem fio ou
tecnologia de toque para impressão.1,2,3

Cuidado otimizado (desempenho e
estabilidade ideais): Suporte no local em 4
horas, serviço Maintenance Kit Replacement,
instalação com o serviço de configuração de
rede.
Cuidado padrão (alto nível de
funcionamento): Suporte no local no próximo
dia útil, serviço Maintenance Kit Replacement,
instalação com o serviço de configuração de
rede.
Cuidado básico (suporte mínimo
recomendado): Suporte no próximo dia útil
no local.

Capture digitalizações em uma única passada e as envie rapidamente para seu próximo destino:
e-mail, pastas de rede ou a nuvem.5 Ajude a aumentar a produtividade com login rápido e seguro
e processamento avançado, roteamento e ferramentas de recuperação.
Torne a cópia e a digitalização recursos com menos intervenção, com um alimentador automático
de documentos para 50 páginas e impressão automática em frente e verso.4 Deixe seus dedos
flutuarem pelas tarefas na tela de toque. O USB de fácil acesso torna simples ir até a impressora e
imprimir.
Acessórios
CF106A
Suprimentos
CF380A
CF380X
CF381A
CF382A
CF383A

Suporte no local em 4 horas: Suporte no
local em quatro horas após o recebimento de
um chamado de serviço dentro do período de
cobertura.

Serviços

Suporte no próximo dia útil no local: Serviço
no local no dia útil seguinte ao chamado do
serviço.

U1H66E

Instalação com o serviço de configuração
de rede: Montagem, configuração de rede e
familiarização básica do administrador.
Para obter mais informações sobre os serviços
HP Care Pack,
HP Contractual ou HP Managed Print, acesse
hp.com/go/printservices

U1H64E
U1H65E

U1H72PE
U1H73PE
U1H74PE

Alimentador HP LaserJet para 250 folhas
6

Cartucho de toner LaserJet preto HP 312A
Cartucho de toner LaserJet preto HP 312X
Cartucho de toner LaserJet ciano HP 312A
Cartucho de toner LaserJet amarelo HP 312A
Cartucho de toner LaserJet magenta HP 312A  

Suporte a hardware da HP para Color LaserJet M475/M476
no próximo dia útil por três anos
Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476,
em 4 horas, 9 x 5, por três anos
Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476
em 4 horas, 13 x 5, por três anos
Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476
em 4 horas, 9 x 5, com pós-garantia de um ano
Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476
em 4 horas, 13 x 5, com pós-garantia de um ano
Suporte a hardware da HP para multifuncional Color LaserJet M475/M476,
no próximo dia útil, com pós-garantia de um ano

O recurso de toque para impressão é padrão apenas no HP Color LaserJet Pro MFP M476dw. 2 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 exige uma conexão com a
Internet para uma impressora HP conectada 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 móveis. Verifique a disponibilidade e a cobertura com um provedor em sua região. Acesse hp.com/go/businessmobileprinting para obter mais detalhes.  Os dispositivos com certificação Mopria
seguem um padrão comum que habilita impressão móvel prática, com pouca ou nenhuma configuração. 3 O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante
conexões ativas VPN. 4 A impressão automática em frente e verso não está disponível no HP Color LaserJet Pro MFP M476nw. 5 Requer conexão de internet à impressora. Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade
de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para obter detalhes, acesse hpconnected.com. 6 O produto já vem com os cartuchos para uso inicial pré-instalados (rendimento de cerca de 1.200 páginas).
1
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HP Color LaserJet Pro MFP M476 Series
Especificações técnicas
Funções do multifuncional

HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (CF385A)
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw (CF387A)
Impressão, cópia, digitalização, fax: Compatibilidade com várias funções simultâneas: Sim

Opções de impr. em frente e verso
Velocidade de impressão1
Saída da primeira página
Resolução de impressão
Tecnologia de impressão
Tecn. de resolução de impressão
Número de cartuchos de impressão
Recurso de impressão móvel2
Linguagens de impressão padrão
Recursos de software inteligente
da impressora
Gerenciamento da impressora
Tipo de digitalização/tecnologia
Velocidade de digitalização3
Resolução da digitalização
Formato de arquivo de digitalização
Modos de entrada de digitalização
Tamanho máximo da digitalização
Recursos avançados do scanner
Recursos padrão de envio digital
Prof. de bits/níveis de tons de cinza
Velocidade de cópia4
Resolução da cópia
No. máximo de cópias
Ampliação/redução de cópia
Ajustes da copiadora
Velocidade do fax
Resolução de fax
Recursos de software de fax
inteligente
Recursos de fax
Conectividade padrão
Recursos de rede
Pronto para conexão em rede
Recursos sem fio
Memória
Velocidade do processador
Ciclo de serviço (mensal)5
Manuseio do papel
Entrada

Manual (suporte a driver fornecido)
Normal, Carta: Até 21 ppm em preto, até 21 ppm em cores
Em preto (pronto): 16,5 segundos Em cores (pronto): 16,5 segundos
Preto (Melhor): até 600 x 600 dpi Cores (Melhor): até 600 x 600 dpi
Laser
HP ImageREt 3600
4 (1 de cada: preto, ciano, amarelo, magenta)
HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão direta sem fio, certificação Mopria, aplicativos móveis
HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão direta sem fio, toque para impressão com NFC, certificação Mopria, aplicativos móveis
HP PCL 6, HP PCL 5, emulação HP Postscript nível 3, PCLm, PDF, URF
HP ePrint, Apple AirPrint™, impressão direta sem fio, certificação Mopria, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle intuitivo com tela de toque de 3,5”, Impressão a partir da nuvem usando aplicativos de negócios no painel de controle, Impressão a
partir de USB
HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); Central de segurança de imagem e impressão da HP Device Toolbox
Tipo: Vidro, ADF: Tecnologia: Contact Image Sensor (CIS)
Normal, A4: Até 17 ppm (preto e branco), até 13 ppm (em cores); Frente e verso: Até 31 ipm (preto e branco), até 11 ipm (em cores)
Aprimorada: Até 300 x 300 dpi (ADF); Até 1.200 x 1.200 dpi (vidro); Hardware: Até 300 x 300 dpi (cores e monocromático, ADF); até 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (vidro)
Óptico: Até 300 x 300 dpi (cores e monocromático, ADF); até 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (vidro)
PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Do PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7); Software compatível com TWAIN ou WIA
216 x 356 mm (8,5" x 14")
Digitalização para e-mail, digitalização para nuvem, digitalização para USB, digitalização para pasta de rede, consulta em e-mail LDAP
Digitalização para e-mail; Digitalização para pasta; Autenticação LDAP
Profundidade de bits: 24 bits (cores); 8 bits (monocromático); Tons de cinza: 256
Normal, Carta: até 21 cpm em preto, e até 21 cpm em cores
Em preto (texto e imagens): Até 300 x 420 dpi; Em cores (texto e imagens): Até 300 x 420 dpi (vidro); 300 x 360 dpi (ADF)
Até 99 cópias
25 a 400%
Número de cópias; Reduzir/ampliar; Mais claro/mais escuro; Otimizar; Papel; Cópia de várias páginas; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Modo de rascunho; Ajuste da imagem; Definir como novos padrões; Restaurar padrões
3 segundos por página
Preto (padrão): 203 x 98 dpi; Preto e branco (fina): 203 x 196 dpi; Foto em preto e branco em escala de cinza: 300 x 300 dpi (meio tom); Preto e branco (superfina): 300 x 300 dpi (sem meio-tom)
Backup permanente de memória de fax, redução automática de fax, rediscagem automática, encaminhamento de fax, interface TAM, polling, barreira antispam, detecção de toque distintivo, assistente para folha de rosto, bloqueio de fax, códigos de
cobrança, salvar e carregar, poll de recepção, relatórios das atividades de fax, configuração de prefixo de discagem, imprimir registro de fax
Compatível com redução automática de fax: Sim; Rediscagem automática: Sim; Envio programado de fax: Não; Compatível com detecção de toque diferenciado: Sim; Compatibilidade com encaminhamento de fax: Sim; Compatibilidade com
bloqueio de fax indesejado: Sim; Número máximo de discagens rápidas: Até 120 números; Interface com o PC: No
USB 2.0 de alta velocidade; Fast Ethernet 10/100Base-TX; 802.11b/g/n sem fio; USB host
USB 2.0 de alta velocidade; Fast Ethernet 10/100Base-TX; 802.11b/g/n sem fio; USB host
Por meio de Ethernet Base-TX 10/100/1000 integrada; autenticação via 802.11x
Padrão (Fast Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas)
Sim, 802.11 b/g/n; autenticação via WEP, WPA ou 802.11x; criptografia via AES ou TKIP
Sim, 802.11 b/g/n; autenticação via WEP, WPA ou 802.11x; criptografia via AES ou TKIP; NFC
256 MB
800 MHz
Até 40.000 páginas; Volume de páginas mensais recomendado:6 Até 1.000 a 2.500 páginas
Bandeja de uso geral para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas

Saída

Compartimento de saída para 150 folhas

Tipo de mídia

Papel (comum, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), cartões-postais, transparências, etiquetas, envelopes
Bandeja 1: 60 a 176 g/m² (até 220 g/m² com cartões postais e papel fotográfico brilhante HP Color Laser); Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 60 a 163 g/m² (até 176 g/m² com cartões postais); Duplexador automático: 60 a 163 g/m²

Gramatura da mídia

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm

Tamanhos de mídia personalizados
Capacidade do ADF

Padrão, 50 folhas

Dimensões (L x P x A)

420 x 469 x 500 mm; Máx.: 420 x 679 x 500 mm

Peso

27,7 kg

O que vem na caixa7

HP LaserJet Pro MFP M476, cartuchos iniciais de impressão pré-instalados HP LaserJet preto, ciano, amarelo, magenta (cerca de 1.200 páginas); Guia de instalação de hardware; Documentação e software da impressora em CD-ROM;
Drivers de software e documentação em CD-ROMs; CDs contendo software e documentação eletrônica; Cabo de alimentação; Cabo USB (somente unidades sem fio); Cabo de telecomunicação
Não aplicável

Conf. do uso eficiente de energia
Características de garantia
Sistemas operacionais compatíveis

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Requisitos mínimos de sistema

Garantia limitada de um ano
Instalação completa de software Windows compatível em: Windows 8 e 8.1 (32 e 64 bits) Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação completa de software Mac: Mac OS X v 10.6 Leopard, v 10.7
Lion, v 10.8 Mountain Lion, v 10.9 Mavericks; Suporte à impressão nativa de SO móvel: iOS, Android, Windows 8 RT. Suporte a outros drivers de SOs: Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (aceito com um pacote pré-integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0,
11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (aceito pelo instalador automático); HPUX 11 e Solaris 8/9
HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 ou superior; OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 ou superior; Red Hat Linux 7.x ou superior;
Solaris 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x ou superior; Windows 2003 SP2+ de 64 bits; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bits e 64 bits); Windows Vista Ready;
Windows XP SP3+ 64 bits; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional e Windows Vista; Windows 7 SP1 ou superior (32 bits e 64 bits);
Windows 8 (32 bits e 64 bits); Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits)
PC: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Windows XP (SP2+); Unidade de CD-ROM ou DVD
ou conexão com a Internet; Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0 ou 3.0) dedicado ou conexão de rede ou conexão sem fio; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; Requisitos do sistema de hardware compatível com sistema operacional,
consulte microsoft.com; Mac: OS X 10.6 Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; Conexão com Internet; Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicado, conexão de rede ou sem fio;
1 GB de espaço disponível no disco rígido

Variações ambientais

Faixa de temperatura operacional: 15°C a 30°C (59°F a 86°F); Temperatura operacional recomendada: 15°C a 27°C (59°F a 80,6°F) Faixa de umidade não operacional: 10 a 95% de UR (sem condensação);
Variação de umidade em operação: 20 a 70% de UR (sem condensação) Faixa de umidade operacional recomendada: 20 a 70% de UR (sem condensação)

Acústica8
Alimentação

Monitor

Emissões de potência acústica: 6,5 B(A); Emissões de pressão acústica: 28 dB(A)
Tipo de fonte de alimentação: fonte de alimentação integrada; Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); (sem tensão dupla, a fonte de alimentação varia com o número de peças com o
número do identificador de códigos da opção);
Consumo de energia:9 397 watts (impressão/cópia), 17,6 watts (pronto), 1,5 watts (repouso), 0,8 watts (Auto-Off/Auto-On), 0,2 watts (desligamento automático/manual-ligado), 0,2 watts (desligado)
Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 8,89 cm (3,5")

Fontes e tipos de caracteres
Software incluído

Gerenciamento de segurança

84 fontes TrueType escaláveis
Windows: Instalador/desinstalador da HP (com assistente de configuração sem fio), driver de impressão HP PCL 6, driver de digitalização HP WIA, driver de digitalização HP TWAIN, HP Scan, assistente de configuração HP Fax, assistente de configuração de
digitalização para pasta, assistente de configuração de digitalização para e-mail,
HP Send Fax, driver de impressão HP Fax, alertas de status, HP Update, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Product Improvement Study; Mac: Instalador/desinstalador da HP, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant,
driver de impressão HP Fax, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Servidor Web integrado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade SNMPv1; HP ePrint: HTTPS com validação de certificado,
autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; autenticação e autorização SASL; Firewall e ACL; SNMPv3

Medições usando ISO/IEC 24734; exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade o documento. 2
Requer conexão de internet à impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo conectado à Internet e habilitado para envio/recebimento de e-mail. Requer registro na conta de serviços da HP na Internet. Os tempos de impressão podem variar. Para ver a lista de
tipos de documentos e imagens aceitos, acesse hp.com/go/eprintcenter. E para obter soluções adicionais, visite  hp.com/go/mobile-printing-solutions. Compatível com os seguintes dispositivos executando o iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior),
iPod touch® (terceira geração ou posterior). Funciona com impressoras da HP habilitadas com HP AirPrint™ e requer que a impressora esteja conectada à mesma rede que o 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. 3 Quando a digitalização é feita no ADF. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema
e da complexidade do documento. 4 Saída da primeira cópia e Velocidade de cópia medidas usando ISO/IEC 29183, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia conforme a
configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade o documento. 5 O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas por mês de saída com imagens. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos
HP LaserJet ou HP LaserJet em cores e permite a implantação adequada de impressoras e multifuncionais para satisfazer a demandas de indivíduos ou grupos conectados. 6 A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados
para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. 7 Cartuchos para uso inicial incluídos;  rendimento de cerca de 1.200 páginas em cores
compostas (C/Y/M) e em preto. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies 8 Os valores acústicos estão sujeitos a alterações. Para obter informações
atualizadas, acesse hp.com/support. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 20 ppm. 9 Requisitos de energia de acordo com o país ou a região em que a impressora é vendida. Não converta as tensões de operação. Isso irá
danificar a impressora e anular a garantia do produto.
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