Folheto de especificações

MFP HP LaserJet Pro M426fdw
Alto desempenho de
impressão, digitalização, cópia
e fax, além de segurança
robusta e abrangente para o
seu jeito de trabalhar. Este
MFP excuta tarefas mais
rápido e oferece proteção
contra ameaças. Os cartuchos
de toner HP originais com
JetIntelligence produzem
mais páginas.
1

Acelere mais tarefas. Mantenha os dados protegidos.
● Digitalize arquivos digitais diretamente para e-mail, USB, pastas de rede e nuvem com aplicativos

2

empresariais pré-carregados.3
● Trabalhe facilmente com documentos de várias páginas usando uma impressão frente e verso mais veloz

que a da concorrência.1
● Imprima suas páginas rapidamente—sem ter que esperar. Este MFP volta da suspensão e imprime mais

rápido do que a concorrência.1
● Controle o acesso a trabalhos de impressão e ajude a manter a impressão segura, com recursos de

segurança como autenticação LDAP.

Gerenciamento fácil. Impressão eficiente.
● Gerencie facilmente impressões diretamente no MFP, bastando tocar e passar o dedo pela tela de toque de 3

pol. (7,6 cm).6
● Imprima facilmente documentos do Microsoft® Word e do PowerPoint®—agora diretamente da sua unidade

USB.5
● Gerencie facilmente dispositivos e configurações, usando o HP Web Jetadmin com um pacote de recursos

essenciais de gerenciamento.7
● Imprima usando menos energia que os concorrentes—graças aos aprimoramentos dos cartuchos de toner

HP originais com JetIntelligence.8

Mais. Páginas, desempenho e proteção.
● Obtenha o máximo de impressões de seu dinheiro – com os cartuchos de toner preto de alto rendimento HP

originais com JetIntelligence.2
● Conte com qualidade profissional em altas velocidades, com o toner preto de precisão.
● Certifique-se de estar obtendo a autêntica qualidade HP pela qual você pagou, com a inovadora tecnologia

antifraude.
● Imprima direto, com os cartuchos de toner pré-instalados. Substitua-os por cartuchos opcionais de alto

rendimento.

Permaneça conectado com opções de impressão sem fio
● Imprima facilmente de uma variedade de smartphones e tablets—geralmente, não são necessários

configurações ou aplicativos.9
● Pode contar com Wireless Direct Printing no escritório—usando dispositivos móveis—sem acessar a rede da

empresa.11
● Ajude os trabalhadores a imprimir com apenas um toque do seu dispositivo móvel habilitado para NFC para

a impressora—não precisa de rede.12
● Acesse, imprima e compartilhe recursos facilmente, usando Ethernet e rede sem fio.10
Com base em testes internos da HP com os 3 principais concorrentes para impressão da 1a página saindo da suspensão em velocidade de impressão e cópia frente e verso, em
08/2015. Sujeito às configurações do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte hp.com/go/Ljclaims 2 Com base nos rendimentos do cartucho HP 80X
em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 26X originais. Para mais informações, visite hp.com/go/learnaboutsupplies 3 Requer uma conexão com a Internet para a
impressora. Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte hpconnected.com
5 Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores.
Somente fontes de idiomas latinos são suportadas. 6 Exige ponto de acesso sem fio e conexão de Internet para a impressora. Os serviços exigem registro. A disponibilidade de
aplicativo varia por país, idioma e contratos, além de exigir um upgrade de firmware. Para detalhes, visite hpconnected.com 7 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado
em hp.com/go/webjetadmin 8 Com base em testes da HP usando o método de consumo normal de eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme relatado em
energystar.gov para os três concorrentes líderes em agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte hp.com/go/Ljclaims 9 As operações sem fio são
compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Também é necessário o registro do app ou software e da conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório
opcional. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting 10 Recurso disponível somente para o multifuncional HP LaserJet Pro M426fdw. O desempenho da conexão sem fio depende
do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. 11 Recurso disponível somente para o multifuncional HP LaserJet Pro
M426fdw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou um multifuncional habilitado para Wireless Direct antes de imprimir.
Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em hp.com/go/businessmobileprinting 12 Recurso disponível somente para o
multifuncional HP LaserJet Pro M426fdw. Exige um dispositivo móvel compatível habilitado para impressão via NFC. Para uma lista de dispositivos móveis compatíveis habilitados
para impressão via NFC, consulte hp.com/go/nfcprinting
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MFP HP LaserJet Pro M426fdw Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada

Impressão, cópia, fax, digit. / Sim

Velocidade de impressão

Carta: Até 40 ppm Preto; 6 Velocidade de impressão da primeira página: Em até 5,4 segundos; Em

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet CF226A (~3100 páginas); Cartucho de toner preto HP 26X
LaserJet CF226X (~9000 páginas)1

até 12,9 segundos (100 V) Preto; 7

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 16,54 x 15,35 x 12,72 pol.2; Máximo: 16,93 x 25 x 12,8 pol.

Resolução de impressão

Preto (Melhor): 600 x 600 dpi, até 4800 x 600 dpi aprimorados

peso do produto

Tecnologia de impressão

28,35 lb12

Laser

Tecnologias de resolução de imp.

Características da garantia

Um ano de garantia, retorno para o fornecedor de serviços autorizado HP

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Número dos cartuchos de impressão

Conformidade com standards de
eficiência energética

Certificação ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

1 (preto)

Idiomas padrão de impressora

HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWG,
Office nativo

Painel de controle

tela de toque Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Descrição do visor

Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 3" (7,5 cm)

Impressão duplex automática, Impressão N-up, intercalação, HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificação
Mopria, Google Cloud Print, Wireless Direct Printing, Tecnologia liga/desliga automático HP, Painel de
controle intuitivo com tela de toque de 3", Imprimir da nuvem usando aplicativos empresariais no painel
de controle, HP JetAdvantage Private Print, Armazenamento de trabalhos com impressão de PIN,
Imprimir a partir de USB, Tecnologia de cartucho JetIntelligence

Software Incluído

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); Caixa de Ferramentas de
Dispositivos HP

Tipo de digitalização / Tecnologia

Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image
sensors - CIS)

Windows 7: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL 6, HP Device
Experience (DXP), Atualização HP, Caixa de ferramentas de dispositivos HP, Status e alertas da
impressora HP, Estudo de aprimoramento de produto HP, Aplicativo e driver de digitalização HP,
Reconfigure seu dispositivo HP, Assistente Digitalizar para E-mail, Assistente Digitalizar para pasta de
rede, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Windows 8+: Instalador/desinstalador de software HP,
Driver de impressora HP PCL-6, HP Device Experience (DXP), Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia
legal e de garantia, Guia do usuário, Reconfigure seu dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e
servidores associados: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL6,
Aplicativo e driver de digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Mac OS: Tela de
boas-vindas (direciona os usuários para http://www.HP.com ou a fonte de aplicativos do sistema
operacional para software LaserJet)

resolução da digitalização

Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 x 1200 dpi

Fontes e tipos de caracteres

84 tipos de letra TrueType escaláveis

Sistemas operacionais compatíveis

Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o dispositivo: Windows XP
SP3, todas as edições de 32 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 bits
(Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1,
todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e
64 bits (excluindo SO RT para tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com o Driver de
impressão Universal (em http://www.HP.com); Windows XP SP3, edições de 32 e 64 bits (XP Home, XP
Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.);
Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits
(excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para
tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis em http://www.HP.com e na loja da Apple); OS X
10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móvel (drivers integrados ao SO);
iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP integrado ao SO); Instalação automática; BOSS
(3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3,
13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalação manual; MANDRIVA
LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0,
2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX
(9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM

Modos de Entrada para Digitalização Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG,
RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT]

Tamanho da digitalização

Alimentador automático de documentos: 8.5 x 14 pol. máximo; 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 11,7 x
8,5 pol.

Velocidade de Digitalização

Até 26 ppm/47 ipm (preto e branco), até 21 ppm/30 ipm (colorido)16Duplex: Up to 47 ipm (b&w), up to
30 ipm (color)

Funções avançadas do scanner

Digit. para e-mail; Digit. para nuvem; Digit. para USB; Digit. para pasta de rede; Pesquisa de e-mail
LDAP; ADF para digitalização dúplex em passada única (50 folhas)

Formato de arquivo de digitalização
nativo

PDF, JPG

Formato de arquivo de digitalização
de software

JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Profundidade de bits

24 bits / Níveis de escala de cinza: 256

Características padrão transmissão
digital

Digit. para e-mail; Digit. para pasta de rede; Digit. para nuvem

Velocidade de cópia

Preto (carta): Até 40 cpm; 8

Resolução de cópia

Preto (textos e gráficos): 600 x 600 dpi; 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): 600 x 600 dpi

Número Máximo de Cópias

Até 99 cópias

Dimensionamento da Copiadora

25 até 400%

Definições de copiadora

Claro/Escuro; Frente-verso; Cópia de identidade; Otimizar

velocidade de transmissão do fax

Até: 33,6 kbps (4,2 kB/s); Carta: 3 seg. por página9

Resolução de fax

Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi

Funcionalidades de Software
Inteligente de Fax

Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio
atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Consulta; Barreira antispam; Detecção de toque
distinto; Assistente de página de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Poll de
recepção; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax; Assist. config. de fax
digital; Assist. config. de fax; HP Send Fax

Funcionalidades de fax

Memória do fax: 4 MB (250 páginas slerexe em resolução padrão); Suporte de redução automática
de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com
detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de
telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de
telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim; Marcação de números com a máxima
velocidade: Até 120 números (119 discagens de grupo); Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de
capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não

Conectividade padrão

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 802.11b/g/n sem
fio; USB de fácil acesso

Capacidades de Rede

Via Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet integrada, Gigabit; Ethernet de cruzamento automático;
Autenticação via 802.1X

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA]

Capacidade sem fios

Sim, Wi-Fi incorporado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptografia via AES ou TKIP;
WPS; Wi-Fi Direct

Capacidade de impressão móvel

HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0,
Aplicativos móveis

Memória

Padrão: 256 MB; Máximo: 256 MB

Velocidade do processador

1200 MHz / Disco rígido: Não

SCRATCH (6); Outros SOs; 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 e Terminal Services); Windows
Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server
2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistemas Windows
compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) ou drivers específicos disponíveis em
http://www.HP.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64
bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server
2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); MS
Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop
7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix
XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp
6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows
Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS
Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; MS
Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation Server
4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation
Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server
(Feature Release 1, 2 e 3); Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise
Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell
(http://www.novell.com/iprint); Novell iPrint Client v5.4 para Vista e Win7 e Win8 (32 bits, 64 bits);
Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64
bits): Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço
disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Vista (32 bits):
Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco
rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows XP (32 bits) (SP2): Processador
Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou
Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003
R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou superior): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB
de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou
de rede; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows
Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Processador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de
espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Mac: OS X 10.8
Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; HD 1 GB; Hardware compatível
com o sistema operacional (para requisitos de hardware do sistema operacional, acesse
http://www.apple.com)

Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia:
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, produto varia por
número de peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 583 watts
(impressão/cópia), 9,1 watts (pronto), 2,7 watts (suspensão), 0,7 watt (liga/desliga automático via
conectividade USB), 0,1 watt (desligamento ou desligado)

Ciclo de trabalho

Mensal, carta: Até 80.000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado

750 a 40005

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado,
reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências

Acústica

Peso suportado da mídia

Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 16 a 32 lb

Ambiente de funcionamento

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340
mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão
postal japonês duplo girado; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope
DL; Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e
Bandeja 3: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340
mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R;
5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração

Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5 ºC (59 a 90,5 ºF); Temperatura de
funcionamento recomendada: 17,5 a 25º C (63,5 a 77 ºF); Amplitude Térmica de Armazenamento:
-20 a 40 °C (-4 a 104 °F); 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

Servidor da Web Incorporado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS; Rede: ativar/desativar
portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS
com validação de certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; autenticação e
autorização LDAP; firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, autenticação via WEP, WPA/WPA2
Personal, WPA2 Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP

acessórios

Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini USB HP v222w de 16 GB
P0R81AA

Opções de Serviço e Suporte HP

U8TR0E Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 4 anos HP; U8TQ9E Suporte de HW a
MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 3 anos HP; U8TQ8E Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia
útil seguinte 2 anos HP; U8TR4PE Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 1 ano PW
HP;

Tamanhos personalizados das mídias Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol., bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.
Manuseamento de papel

Bandeja 1, 100 folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas; Bandeja de saída para 150 folhas; Opções de
frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos:
Padrão, 50 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Capacidades
de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas); Capacidades de
saída: Até 150 folhas; Até 10 envelopes; Até 75 folhas

Conteúdo da caixa

F6W15A HP LaserJet Pro M426fdw; Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet pré-instalado (~3100
páginas); Guia de introdução; Pôster de instalação; Folheto de suporte; Guia de garantia;
Documentação e software da impressora em CD-ROM; Cabo de alimentação; Cabo telefônico; Cabo
USB1

Emissões de potência acústica: 6,8 B(A) (impressão a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 55

dB(A)20

Aprenda mais em hp.com

1 Valor

de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite hp.com/go/learnaboutsupplies 2 Sem a bandeja opcional para 550 folhas; Dimensões com a bandeja opcional para 550 folhas:
16,54 x 15,35 x 17,80 pol. (420 x 390 x 452 mm) 3 O recurso de armazenamento de trabalhos exige a aquisição de uma unidade flash USB separada com capacidade mínima de 16 GB. 4 O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra online ou local diretamente da HP ou de um
revendedor participante. Para mais informações, visite hp.com/go/SureSupply; Disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. 5 A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em
fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. 6 Medido usando o teste de desempenho de recurso da 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 a ISO/IEC 17629, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da tensão de entrada, da configuração do
sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 8 Velocidade de cópia e de saída da primeira cópia medida usando ISO/IEC 29183, 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. 9 Com base na imagem de teste ITU-T nº 1 padrão na resolução padrão. Páginas mais complexas ou resolução maior fazem aumentar o tempo de transmissão. 10 Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e
Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT] 11 Nem todos os "sistemas operacionais compatíveis" são suportados pelo software que acompanha o dispositivo; Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 e posteriores; Sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem
apenas os drivers de impressão; O sistema operacional Windows RT para Tablets (32 bits, 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; O software HP para Mac não vem mais no CD, mas pode ser baixado de hp.com. O driver e o utilitário para Mac devem ser instalados em sistemas operacionais Mac. 12 Com cartucho 26A 15 Medido 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. 16 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de
digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.
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