Folheto de especificações

MFP HP Color LaserJet Enterprise
M680dn
Lide com trabalhos de alto
volume com o MFP colorido
de alto desempenho.
Impressão e cópia em Carta e
A4. Recursos aprimorados de
digitalização e tela de toque
colorida de 8 pol. agilizam o
fluxo de trabalho. Opções de
impressão móvel ajudam você
a manter-se produtivo
enquanto em trânsito.
2

Dê asas ao seu fluxo de trabalho
● Faça mais, em menos tempo. Digitalize documentos em frente e verso em uma única etapa. Sem perda de

páginas e sem a necessidade de virar as páginas manualmente.
● Visualize e edite digitalizações, ajuste imagens e inicie processos-padrão—tudo em uma tela de toque

colorida de 8 polegadas.
● Recarregue com menos frequência: lide com trabalhos de impressão de grande volume, graças a uma

capacidade para até 3100 folhas de papel.3
● Digitalize e envie arquivos digitais diretamente para e-mail, pastas de rede ou a nuvem.2

Dê mobilidade à impressão empresarial
● Imprima sem fios e sem rede. Tenha acesso fácil ao MFP, através de impressão Wireless Direct opcional.4
● Impressão móvel com um toque: habilite a praticidade do toque para imprimir de dispositivos móveis.5
● Imprima facilmente do smartphone, tablet ou notebook em casa, no trabalho ou em trânsito; Certificação

Mopria.1
● Leve os trabalhos de impressão no seu bolso—vá até a impressora e imprima usando uma unidade USB.

Preparar, apontar, crescer
● Confie em um MFP capaz de expandir junto com seus negócios, sempre que as soluções avançarem.
● Nada de adivinhações na hora de gerenciar a frota: monitore e controle seus MFPs de maneira centralizada

com o HP Web Jetadmin.6
● Tenha a certeza de que os dados de negócios confidenciais estarão protegidos com segurança avançada e

um disco rígido criptografado.

Equipado para a produtividade
● Recarregue com menos frequência: lide com impressão de grande volume, graças a uma capacidade para

até 3100 folhas de papel.3
● Reduza o tempo gasto no MFP usando o alimentador automático de documentos.
● Obtenha valor excepcional, usando cartuchos de tinta de alta capacidade originais HP.
● Economize tempo com os recursos automáticos de organização e acabamento de trabalhos, usando a caixa

de correio grampeadora com três escaninhos opcional.

1 A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fio ou tenham uma conexão via Wireless Direct com a impressora. 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. Consulte o provedor de serviços quanto à
cobertura e a disponibilidade em sua área. Acesse hp.com/go/businessmobileprinting para mais detalhes. Os dispositivos com certificação Mopria seguem um padrão comum
que habilita impressão móvel prática, com pouca ou nenhuma configuração. 2 Digitalização para SharePoint e/ou a nuvem requer uma conexão com a Internet para a impressora.
Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade varia de acordo com país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte hp.com/go/mfp 3 A capacidade máxima de papel
requer a aquisição de bandejas de papel adicionais para a HP LaserJet Enterprise M680f e M680dn. 4 A impressão Wireless Direct requer a aquisição de módulo opcional. O
dispositivo móvel pode exigir um aplicativo ou driver. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância da impressora. Para detalhes, consulte
hp.com/go/businessmobileprinting 5 O recurso de toque para imprimir requer a aquisição de módulo opcional. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC.
Para uma lista de dispositivos suportados, consulte hp.com/go/businessmobileprinting 6 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin
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MFP HP Color LaserJet Enterprise M680dn Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada

Imprimir, copiar, digitalizar, enviar digital, digitalizar p/ USB fácil acesso / Sim

Velocidade de impressão

Carta: Até 45 ppm Preto; Até 45 ppm Cor9 Velocidade de impressão da primeira página: Em até 9,2

Conteúdo da caixa

CZ248A Multifuncional HP Color LaserJet; Cartuchos de toner HP Color LaserJet preto, ciano, magenta e
amarelo (instalados); CD com drivers e documentação de software; Documentação (Guia de instalação
do hardware); Cabo de alimentação; Servidor de Impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado);
Bandeja 1 multiuso para 100 folhas; bandeja de entrada 2 para 500 folhas; unidade duplexadora
automática (incorporada); Disco rígido criptografado

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner preto HP 652A LaserJet CF320A original (rendimento ~ 11.500 páginas); Cartucho de
toner preto HP 653X LaserJet CF320X original de alto rendimento (rendimento ~ 21.000 páginas);
Cartucho de toner ciano HP 653A LaserJet CF321A original (rendimento ~ 16.500 páginas); Cartucho de
toner amarelo HP 653A LaserJet CF322A original (rendimento ~ 16.500 páginas); Cartucho de toner

segundos Preto; Velocidade máxima 10 seg. Cor10

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi; Cor (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi

Tecnologia de impressão

Laser

Tecnologias de resolução de
impressão

HP ImageREt 4800, 600 x 600 dpi, HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), calibração Pantone©

Número dos cartuchos de impressão

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

Idiomas padrão de impressora

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF e AirPrint (URF e PDF)

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, Open Extensibility Platform, Firmware FutureSmart,
tecnologia Liga/desliga programado, tecnologia Instant-on, tecnologia Liga/desliga automático HP, HP
Easy Color, calibração Pantone©, visualização de impressão de envio digital, duplex, imprimir várias
páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenar trabalhos de impressão

magenta HP 653A LaserJet CF323A original (rendimento ~ 16.500 páginas)4

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 31,1 x 25 x 23 pol.1; Máximo: 45,8 x 34,9 x 33,5 pol.

peso do produto

124,3 lb2

Características da garantia

Garantia de um ano no local
Qualificação ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver

Gestão da Impressora

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Conformidade com standards de
eficiência energética

Tipo de digitalização / Tecnologia

Base plana, alimentador automático de documentos / (CCD: Dispositivo de transferência de Cargas)

Painel de controle

Tela de toque capacitiva SVGA (resolução de 800 x 600) de 8" (20,3 cm); suporte a gestos

resolução da digitalização

Hardware: Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 ppp

Descrição do visor

Tela de toque capacitiva SVGA (resolução de 800 x 600) de 8" (20,3 cm) com suporte a gestos

Software Incluído

Windows: Instalador/desinstalador HP, Driver de impressão HP PCL 6, Assistente, Assistente de
configuração de digitalização para pasta, Assistente de configuração de digitalização para e-mail, HP
Send Fax, DXP (experiência do dispositivo), Centro de ajuda e aprendizado HP, Assistente de registro de
produto. Mac: Instalador/Desinstalador HP, Driver HP Postscript, Utilitário HP, Alertas HP, Atualizador de
firmware HP

Fontes e tipos de caracteres

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

Sistemas operacionais compatíveis

Windows XP SP3 ou superior (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64
bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 10 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2003 SP2 ou superior
(32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows
Server 2012 (64 bit), OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks Para suporte aos sistemas operacionais mais recentes, consulte: Air Print
http://www.support.apple.com/kb/ht4356, Android Citrix e Windows® Terminal Services
(http://www.hp.com/go/upd), Driver de software HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintsoftware, Linux
(http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivo SAP
http://www.hp.com/go/sap/drivers, Impressão SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX
http://www.hp.com/go/unix, UNIX JetDirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software, Unix Model

Formatos dos arquivos digitalizados PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Modos de Entrada para Digitalização Aplicativos no painel frontal: Cópia, E-mail, salvar para pasta na rede, salvar para USB, salvar para
memória de dispositivo, aplicativos Open Extensibility Platform (OXP)

Tamanho da digitalização

Alimentador automático de documentos: 8.5 x 14 pol. máximo; 2.7 x 5.8 in Mínimos; Base plana: 8.5
x 14 pol.

Velocidade de Digitalização

Até 60 ppm (preto e branco), até 45 ppm (colorido)14Duplex: Up to 60 ipm (b&w), up to 45 ipm (color)

Funções avançadas do scanner

Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de trabalhos; Configuração de qualidade de
saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar
borda; Notificação automática de trabalho; Supressão de página em branco; HP Quick Sets

Profundidade de bits / Níveis de
escala de cinza

24 bits / 256

Características padrão transmissão
digital

Digitalizar para e-mail; Pasta salvar na rede; Salvar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax
LAN; Enviar para fax na internet; Catálogo de endereços locais; SMTP sobre SSL

Velocidade de cópia

Preto (carta): Até 45 cpm; Colorido (carta): Até 45 cpm7

Resolução de cópia

Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi (vidro do scanner), 300 x 600 dpi (ADF); Até 600 x 600 dpi
(vidro do scanner), 300 x 600 dpi (ADF); Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi (vidro do scanner),
300 x 600 dpi (ADF)

Número Máximo de Cópias

Até 9999 cópias

Dimensionamento da Copiadora

25 até 400%

Definições de copiadora

Cópia em frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escurecimento, contraste,
limpeza do plano de fundo, nitidez), orientação de conteúdo com ordenação N-up, N ou Z, intercalação,
livreto, criação de trabalho, borda a borda, armazenamento de trabalho

Funcionalidades de Software
Inteligente de Fax

Faxes armazenados; arquivamento de fax; encaminhamento de fax; ajuste para caber; catálogo de
endereços de fax; Fax de LAN/Internet; confirmação de número de fax

Conectividade padrão

1 USB 2.0 para dispositivo de alta velocidade; 2 host USB 2.0 (para conexões de terceiros); 1 Jetlink; 1
Acessório (para trava Kensington); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 FIH

Capacidades de Rede

Sim, 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). Lembre-se: Os acessórios HP Jetdirect 2800W
(J8029A) e HP Jetdirect 2700W (J8026A) não podem ser instalados ao mesmo tempo.

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Gigabit Ethernet incorporada); Toque incluído para impressão e Wireless Direct

Capacidade sem fios

Opcional, ativado com a compra do servidor de impressão USB sem fio HP Jetdirect 2700w J8026A ou
Servidor de impressão sem fio 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A

Capacidade de impressão móvel

HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificação Mopria, Aplicativos móveis, Toque para imprimir opcional,

Scripts http://www.hp.com/go/unixmodelscripts15

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 ou superior, OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8
Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, Windows 2000, PE-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+ 64 bit, Windows Server 2003 SP2+, Windows Terminal Services,
Windows Vista 32 bit e 64 bit, Windows Vista Ready, Windows XP SP3+ 64 bit, 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 bit e 64 bit, Windows 8 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 32
bit e 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2012 64 bit, (para compatibilidade com
Microsoft IPv6, use Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional e Windows Vista)

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou
superior), Windows Server 2003 (SP1 ou superior), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64
bits); Windows Server 2012 (64 bits); 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; Para ver os requisitos de sistema de hardware compatível com o sistema operacional, consulte
http://www.microsoft.com; Mac: OS X 10.6 Snow Leopard; OS X 10.7 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; OS
X 10.9 Mavericks; 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; 1 GB de espaço disponível no disco rígido

Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado; Requisitos de Energia: Tensão
de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; Tensão de entrada de 220
volts: 220 A 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (sem voltagem dupla, fonte de alimentação varia
de acordo com número de peça com identificador de código de opção de número); Consumo de
energia: 797 watts (imprimindo), 83 watts (pronta), 7 watts (suspensão), 0,07 watt (desligamento
manual), 1,53 watt (desligamento automático/Wake on LAN), 0,07 watt (desliga automático/liga

impressão Wireless Direct opcional6

Memória

Padrão: 2 GB (memória do sistema); Máximo: 2 GB (memória do sistema)

Velocidade do processador

800 Mhz / Disco rígido: Padrão, mínimo de 320 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP
(criptografia de hardware AES 256 ou superior)

Acústica

Emissões de potência acústica: 7,1 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)8

Ciclo de trabalho

Mensal, carta: Até 175.000 páginas (impressora)11

Ambiente de funcionamento

Volume mensal de páginas
recomendado

3000 a 1700012

Amplitude Térmica em Funcionamento: 59 A 86 ºF; Temperatura de funcionamento recomendada:
62,6 a 77 ºF; Amplitude Térmica de Armazenamento: 32 a 95 ºF; 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

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel (comum, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem brilhante,
alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem brilhante, cartolina, cartão brilhante)
transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, áspero,
película opaca, definido pelo usuário

Gestão de Segurança

Peso suportado da mídia

Bandeja 1: 16 a 58 lb. (comum), 28 a 58 lb. (brilhante), 16 a 24 lb. (envelopes); Bandejas 2, 3, 4, 5: 16 a
32 lb. (comum), 28 a 58 lb. (brilhante)

Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: Carta, ofício, 8,5 x 13 polegadas, meio-carta, executivo, envelopes [No. 9, No. 10, Monarch
(7 3/4)], 4 x 6 polegadas; Bandejas 2, 3, 4: Carta, ofício, 8,5 x 13 pol., executivo, Bandeja 5: Carta, ofício

Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1000
usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de
crachá); Rede: IPsec/firewall com certificado, Chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos,
suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPsec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3,
HTTPS, certificados, Lista de controle de acesso; Dados: Criptografia de armazenamento, PDF e e-mail
criptografados (usa bibliotecas criptográficas validadas por FIPS 140 da Microsoft), Apagar com
segurança, SSL/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas; Dispositivo: Encaixe para trava de segurança,
desativação de porta USB, pacote de integração de hardware para soluções de segurança;
Gerenciamento de segurança: Compatível com o Centro de segurança de impressão e imagem HP

acessórios

Gabinete e alimentador de papel para 500 folhas HP Color LaserJet CZ262A, Suporte e alimentador de
papel de alta capacidade para 1.500 folhas 2x500-sheet HP Color LaserJet CZ263A, Caixa de correio
grampeadora HP com 3 escaninhos para 900 folhas CZ264A, Acessório para fax analógico 500 HP
LaserJet MFP CC487A, Servidor de impressão sem fio HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A, Servidor
de impressão sem fio USB HP Jetdirect 2700w J8026A, Acessório NFC/Wireless Direct HP JetDirect
2800w J8029A

Opções de Serviço e Suporte HP

Suporte LJ M680MFP Color Pdu + RMD 5a HP - U1PG0E Suporte LJ M680MFP Color Pdu + RMD 4a HP U1PF9E Suporte LJ M680MFP Color Pdu + RMD 3a HP - U1PF8E Suporte LJ M680MFP Color PG Pdu
+RMD 1a HP - U1PH4PE

Tamanhos personalizados das mídias Bandeja 1: 4,0 x 6,0 a 8,5 x 14 pol.; Bandeja 2: 5,8 x 8,3 a 8,5 x 14 pol.
Manuseamento de papel

Bandeja multiuso para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 500 folhas, alimentador automático de
documentos (ADF) para 100 folhas, impressão dúplex automática; Bandeja de saída para 500 folhas;
Opções de frente e verso: Automático; Capacidade do alimentador automático de documentos:
Padrão, 100 folhas; Bandejas para Papel Standard: 2; Capacidades de entrada: Até 600 folhas;
Capacidades de saída: Até 500 folhas; Até 75 envelopes; Até 200 folhas

manual)3

Aprenda mais em
hp.com
1Todas as bandejas fechadas, escaninho de saída e painel de controle estendidos 2Inclui cartuchos de impressão 3Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e
anular a garantia do produto. 4Média de rendimentos declarados de composição de cor (C/M/Y) e preto 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 5Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, visite
hp.com/go/learnaboutsupplies, os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies 6Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, download em
hp.com/go/support 7Velocidade de cópia e de saída da primeira cópia medida usando-se ISO/IEC 29183, 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, do driver e da complexidade do documento. 8Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse hp.com/support. Configuração testada: Modelo M680f, impressão simples, papel A4 em uma média de 43 ppm. 9Medido
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, do driver e da complexidade do documento.
10Medições usando o ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do software, do driver e da complexidade do documento. 11O ciclo de trabalho é definido como o número
máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às
demandas de pessoas ou grupos conectados. 12A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos
e vida útil do equipamento durante o período de garantia estendida. 13O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra on-line ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para mais informações, visite
hp.com/go/SureSupply; disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. 14Velocidades 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. 15O instalador do Windows tem o mesmo suporte para sistema operacional do driver da impressora, exceto para os seguintes: Windows XP (SP3+) (somente 32 bits); Windows Server 2003 (SP2+) (somente 32 bits); O Windows Vista
Starter não é compatível com o driver nem com o instalador; Para Windows Server 2003 (32 bits) e 2008 (32 e 64 bits), apenas o driver de impressora é instalado
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