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Qualidade e
desempenho
com os quais
você pode contar

Equilibrar velocidade, qualidade e custos de impressão
significava sacrificar um benefício pelo outro. Essas
impressoras HP com tecnologia HP PageWide oferecem a
última palavra em combinação de valor e velocidade, com a
qualidade que as empresas exigem. Promova a produtividade
com impressão em cores de alto desempenho e de qualidade
profissional, mais os melhores recursos de segurança da
categoria1 e eficiência no uso de energia2 — até 40% de custo
de cor por página menor em comparação com os concorrentes
de laser a cores.3
Quem pode se beneficiar?
Essas impressoras eficientes e confiáveis são ideais para equipes de trabalho em empresas de
pequeno e médio porte ou escritórios remotos de empresas maiores. Equipes de cinco a 15
usuários imprimindo até 6.000 páginas por mês4 podem compartilhar os modelos HP PageWide Pro
séries 552 e 577.Para velocidades de impressão de volumes ligeiramente menores, até 4.500
páginas por mês,4 as HP PageWide Pro séries 452 e 477 oferecem uma solução perfeita. Para
empresas que precisam de uma impressora multifuncional, os multifuncionais HP PageWide Pro
séries 477 e 577 oferecem rápida passada única, digitalização em frente e verso, além de recursos
versáteis de impressão, cópia e fax. Todos os modelos oferecem impressão Wi-Fi Direct®5 e
recursos de toque para impressão via NFC.6

4
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Visão geral do produto:
impressora 552dw
1

Tela de toque colorida e intuitiva de 4,3"
(10,9 cm) habilitada para gestos

2

Porta USB de fácil acesso para
conveniente impressão de documentos
por USB7

3

Toque para impressão via NFC6

4

Bandeja de uso geral para 50 folhas com
extensão para papel longo

5

Escaninho de saída para 300 folhas

6

Wi-Fi Direct5 e rede sem fio integrados8

7

Acesso via porta frontal a cartuchos de
impressão fáceis de substituir

8

Impressão automática em frente e verso
integrada

9

Bandeja de entrada principal 2 com
capacidade para 500 folhas

Impressora HP PageWide Pro 552dw

1
2
3

5
6
7

8

4

9

10 Porta para rede Ethernet, 10/100Base-TX
11 Porta de impressão USB 2.0 de alta
velocidade

Vista frontal

10
11
12

12 Porta USB 2.0 de alta velocidade (para
conexão de dispositivos de terceiros)

Detalhe do painel de E/S posterior

Destaques da série

Modelo

452dw

552dw

Velocidade de impressão em páginas por minuto (ppm)
(preto e em cores, Carta e A4)

Até 40 no modo Profissional
Até 55 no modo Escritório em geral (GO)

Até 50 no modo Profissional9
Até 70 no modo GO

Opções de cartuchos de impressão (rendimentos máximos
de páginas)

Cartuchos de alto rendimento (X)
(10.000 em preto/7.000 em cores)10

Cartuchos de rendimento extra-alto (Y)
(17.000 em preto/13.000 em cores)11

Visor do painel de controle

Visor gráfico monocromático de 2"
(5,08 cm)

Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)

550

550

Até 50.000

Até 80.000

Capacidade de entrada de impressão (padrão)
12

Ciclo de serviço (páginas por mês)

9

Recursos de gerenciamento de segurança e do conjunto
de dispositivos
Imprima arquivos do Microsoft® Word e do PowerPoint® a
partir de dispositivos USB7

Não disponível

Recursos Wi-Fi Direct5 e de toque para impressão via NFC6
5
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Visão geral do produto:
multifuncional 577dw
1

2

Alimentador automático de documentos
(ADF), frente e verso, para 50 folhas
com única passada
Tela de toque colorida e intuitiva de 4,3"
(10,9 cm) habilitada para gestos

3

Porta USB de fácil acesso para
conveniente impressão de documentos
por USB7

4

Bandeja de uso geral para 50 folhas
com extensão para papel longo

5

Bandeja de entrada principal 2 com
capacidade para 500 folhas

6

Scanner de mesa para papel de até 216
x 356 mm (8,5"x 14")

7

Toque para impressão via NFC6

8

Escaninho de saída para 300 folhas

9

Wi-Fi Direct5e rede sem fio integrados8

10 Acesso via porta frontal a cartuchos de
impressão fáceis de substituir

HP PageWide Pro MFP 577dw

1
2

6
7

3

8
9
10
11

4
5

11 Impressão automática em frente e
verso integrada

12
13

Vista frontal

12 Porta para rede Ethernet, 10/100Base-TX
13 Porta de impressão USB 2.0 de alta
velocidade

14

14 Porta USB 2.0 de alta velocidade (para
conexão de dispositivos de terceiros)

15

15 Portas de conexão de fax

Detalhe do painel E/S posterior

Destaques da série

Modelo

477dw

577dw

Funções

Impressão, digitalização, cópia, fax
9

Impressão, digitalização, cópia, fax
Até 50 no modo Profissional9
Até 70 no modo GO

Velocidade de impressão em ppm
(em preto e em cores, Carta e A4)

Até 40 no modo Profissional
Até 55 no modo GO

Opções de cartuchos de impressão
(rendimentos máximos de páginas)

Cartuchos de alto rendimento (X) (10.000 em Cartuchos de rendimento extra-alto (Y)
preto/7.000 em cores)10
(17.000 em preto/13.000 em cores)11

Visor do painel de controle

Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)

Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)

550

550

Até 50.000

Até 80.000

Capacidade de entrada de impressão (padrão)
12

Ciclo de serviço (páginas por mês)

Recursos de gerenciamento de segurança e do conjunto de
dispositivos
Imprima arquivos do Microsoft Word e do PowerPoint a partir de
dispositivos USB7
Wi-Fi Direct5 e toque para impressão via NFC6
6
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Comparação de
produtos:
Impressora 552dw
A tabela a seguir compara a nova impressora HP PageWide Pro 552dw
com a impressora HP Officejet Pro X551dw.

Impressora HP PageWide Pro 552dw

Impressora HP Officejet Pro X551dw

Benefícios

Velocidade de impressão de até 50 ppm, modo
Profissional9, até 70 ppm, modo GO (em preto
e em cores, Carta e A4)

Até 42 ppm, modo Profissional9, até
70 ppm, modo GO (em preto e em cores, Carta
e A4)

Economize tempo com saída 19% mais rápida
(modo Profissional)

Saída da primeira página (FPO) em apenas
6 segundos do modo Pronto13

FPO em apenas 9,5 segundos a partir do modo
Pronto13

FPO até 37% mais rápida a partir do modo
Pronto

Opção de cartucho de rendimento extra-alto:
até 17.000 páginas em preto, 13.000 páginas
em cores11

Cartuchos de alto rendimento: até 9.200
páginas em preto, 6.600 páginas em cores14

Mais opções de cartuchos e até 85% mais
páginas em preto, 97% mais páginas em cores

Imprima documentos em PDF, do Microsoft
Word e do PowerPoint a partir de uma unidade
USB7

Imprima arquivos em PDF e JPEG a partir de
USB

Imprima convenientemente os arquivos com os
quais as empresas trabalham todos os dias a
partir de USB

Wi-Fi Direct5 e toque para impressão via NFC6

Não disponível

Aprimore a eficiência com impressão
conveniente a partir de smartphones e tablets

HP Web Jetadmin com suporte para 50 novos
recursos de configuração15, servidor Web
integrado HP aprimorado e muito mais

HP Web Jetadmin15, servidor Web integrado HP,
HP Driver Configuration Utility, HP Driver
Deployment Utility, HP Utility (Mac)

Economize tempo com instalação de TI
simplificada e gerencie dispositivos e
configurações facilmente com recursos de
gerenciamento do conjunto de dispositivos

Recursos de segurança integrados, incluindo
inicialização segura, integridade de firmware
segura, integridade de códigos de tempo de
execução, HP JetAdvantage Security Manager
opcional16 e muito mais

Recursos de segurança essenciais

Ajude a manter sua impressora em segurança
da inicialização ao desligamento e proteja
informações confidenciais com os melhores
recursos de segurança da categoria1

Soluções HP Open Extensibility Platform (OXP)
com contagem de trabalhos

As soluções de capacidade de expansão HP
OXP sem contagem de trabalhos

Amplie facilmente os recursos de dispositivos
com soluções da HP e de parceiros terceiros

Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)
habilitada para gestos, atalhos do painel de
controle e recursos avançados de fluxo de
trabalho/visualização

Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)

Economize tempo com recursos de fluxo de
trabalho otimizados

7
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Comparação de
produtos:
Multifuncional
577dw

A tabela a seguir compara o novo multifuncional HP PageWide Pro 577dw
com o multifuncional HP Officejet Pro X576dw.

Multifuncional HP PageWide Pro 577dw

Multifuncional HP Officejet Pro X576dw

Benefícios

Velocidade de impressão de até 50 ppm, modo
Profissional9, até 70 ppm, modo GO (em preto
e em cores, Carta e A4)

Até 42 ppm, modo Profissional9, até
70 ppm, modo GO (em preto e em cores, Carta e
A4)

Economize tempo com saída 19% mais rápida
(modo Profissional)

Digitalização frente e verso com única passada
por ADF. Até 25 imagens por minuto (ipm) em
preto e em cores, só frente, até 26 ipm em
preto e em cores, em frente e verso17

ADF mecanicamente reversível, digitalização em
frente e verso Até 20/15 ipm em preto e em
cores, só frente17

Digitalização em frente e verso até três vezes
mais rápida

FPO em apenas 6 segundos a partir do modo
Pronto13

FPO em apenas 9,5 segundos a partir do modo
Pronto13

FPO até 37% mais rápida a partir do modo
Pronto

Opção de cartucho de rendimento extra-alto:
até 17.000 páginas em preto, 13.000 páginas
em cores11

Cartuchos de alto rendimento: até 9.200
páginas em preto, 6.600 páginas em cores14

Mais opções de cartuchos e até 85% mais
páginas em preto, 97% mais páginas em cores

Imprima documentos em PDF, do Microsoft
Word e do PowerPoint a partir de uma unidade
USB7

Imprima arquivos em PDF e JPEG a partir de USB

Imprima convenientemente os arquivos com os
quais as empresas trabalham todos os dias a
partir de USB

Wi-Fi Direct5 e toque para impressão via NFC6

Não disponível

Aprimore a eficiência com impressão
conveniente a partir de smartphones e tablets

O HP Web Jetadmin com suporte para 50 novos
recursos de configuração15, servidor Web
integrado HP aprimorado e muito mais

HP Web Jetadmin15, servidor Web integrado HP,
HP Driver Configuration Utility, HP Driver
Deployment Utility, HP Utility (Mac)

Economize tempo com instalação de TI
simplificada e gerencie dispositivos e
configurações facilmente com recursos de
gerenciamento do conjunto de dispositivos

Recursos de segurança integrados, incluindo
inicialização segura, integridade de firmware
segura, integridade de códigos de tempo de
execução, HP JetAdvantage Security Manager
opcional16 e muito mais

Recursos de segurança essenciais

Ajude a manter sua impressora em segurança
da inicialização ao desligamento e proteja
informações confidenciais com os melhores
recursos de segurança da categoria1

Soluções de capacidade de expansão HP OXP
com contagem de trabalhos

Soluções de capacidade de expansão HP OXP
sem contagem de trabalhos

Amplie facilmente os recursos de dispositivos
com soluções da HP e de parceiros terceiros

Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)
habilitada para gestos, atalhos do painel de
controle e recursos avançados de fluxo de
trabalho/visualização

Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)

Economize tempo com recursos de fluxo de
trabalho otimizados

8
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Visão geral
dos principais
benefícios

Capacite grupos de trabalho com velocidades de impressão
incrivelmente rápidas, cores de qualidade profissional e
recursos de fluxo de trabalho otimizados. A tecnologia HP
PageWide eficiente e confiável minimiza paralisações. Ajude a
proteger seus dados, dispositivos e documentos com a melhor
segurança de sua classe.1
Valor excelente, os resultados que você espera
• Imprima documentos em cores de qualidade profissional para até 40% de custo de cor menor

por página, em comparação com as cores lasers.3
• Conte com cartuchos originais HP PageWide para oferecer impressões duráveis.
• Imprima mais páginas, com menos interrupções usando cartuchos originais HP PageWide de alto
rendimento10 ou de rendimento extra-alto11 opcionais.
• Gaste menos tempo e dinheiro com manutenções, usando a tecnologia otimizada HP PageWide.

Mantenha a produtividade no rumo certo
• Economize tempo com as melhores velocidades de impressão da categoria — até 70 ppm em

•
•
•

•

cores e em preto e branco (séries 552 e 577).18 Pegue as páginas e esteja pronto com a mais
rápida impressão de primeira página da categoria. 19
Obtenha rápida digitalização em frente e verso com um multifuncional que captura os dois lados
da página de uma vez (multifuncionais séries 477 e 577).
Gerencie trabalhos de impressão diretamente na impressora — simplesmente toque e deslize na
tela de toque colorida intuitiva (séries 477, 552 e 577).
Imprima diretamente de seu dispositivo móvel em sua impressora Wi-Fi Direct, sem acessar a
rede da empresa5 e capacite suas equipes de trabalho apenas com um toque em seu dispositivo
móvel habilitado para NFC para a impressora — sem necessidade de rede.6
Imprima arquivos do Microsoft Word e do PowerPoint diretamente de uma unidade USB (séries
477, 552 e 577).7

Tecnologia eficiente e comprovada
• Obtenha uma rápida impressão de alto impacto usando uma impressora que aproveita a

comprovada e avançada tecnologia desenvolvida para as multimilionárias impressoras digitais
Web Press.
• Minimize interrupções e o tempo de inatividade com a tecnologia HP PageWide, que oferece o
desempenho confiável que os negócios exigem.
• Mantenha a produtividade alta e o uso de energia baixo com um multifuncional ou impressora
eficiente projetados para usar menos energia do que qualquer impressora/multifuncional de sua
categoria.2

Projetada para segurança e gerenciamento do conjunto de
dispositivos
• Ajude a manter sua impressora segura, desde a inicialização até o desligamento, com recursos

de segurança integrados.
• Gerencie facilmente dispositivos e configurações, usando o HP Web Jetadmin com um pacote de
recursos de gerenciamento.15

9
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Valor excelente, os
resultados que você
espera
Conte com um valor excepcional e os resultados que os
negócios precisam Imprima documentos a cores com
qualidade profissional para até 40% de custo de cor por página
menor em comparação a maioria das concorrentes.3

Valor duradouro
imbatível
Apresente seus negócios com impressão em
cores profissional e mantenha o controle de
seu orçamento. Produza documentos
coloridos de alto impacto com um dispositivo
eficiente e confiável que oferece um custo por
página de até 40% menor em comparação
com os concorrentes de laser a cores.3

Textos em preto e em
cores com qualidade
profissional
Produza cores vibrantes de alta qualidade e
texto em preto nítido perfeitos para uso no
escritório. Imprima relatórios, memorandos,
e-mails e outros documentos comerciais com
confiança em uma variedade de papéis.

Otimize com papéis
ColorLok®
Aumente a qualidade de seus documentos
impressos ao escolher papéis com a
tecnologia ColorLok. As cores são mais
brilhantes, para imagens e gráficos ricos e
vibrantes. Os tons de preto são mais arrojados
para aprimorar o contraste e dar ênfase ao
texto.20

Produza impressões
duráveis
Conte com cartuchos HP PageWide originais
para oferecer documentos duráveis
resistentes à água, a manchas, ao
desbotamento e a canetas tipo marcador.21

10

Alto volume de
impressão com
qualidade
Imprima por mais tempo com menos
interrupções. Escolha cartuchos originais HP
PageWide de rendimento extra-alto opcionais
para as HP PageWide Pro séries 552 e 557.11
Imprima 17.000 páginas em preto e 13.000
páginas em cores antes de substituir os
cartuchos — mais de quatro vezes as páginas
de cartuchos padrão.11
Os cartuchos originais HP PageWide de alto
rendimento opcionais para as HP PageWide
Pro séries 452 e 477 permitem que você
imprima 10.000 páginas em preto e 7.000
páginas em cores antes de substituir os
cartuchos.10

Gaste menos com
manutenção
Minimize o tempo e o orçamento gastos em
manutenção programada da impressora. A
otimizada tecnologia HP PageWide requer
menos peças substituíveis do que a maioria
das impressoras a laser de sua categoria.22
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Mantenha a
produtividade
no rumo certo

Mantenha os negócios em andamento com as melhores
velocidades de impressão da categoria18, a mais rápida
impressão de primeira página de sua classe19 e uma variedade
de recursos de produtividade. Mantenha as equipes de
trabalho cobertas — no escritório e em trânsito — com fáceis
opções de impressão móvel.23
Velocidades de
impressão
incomparáveis
Passe menos tempo esperando e realize mais.
A tecnologia HP PageWide oferece as
melhores velocidades de impressão da
categoria — até 70 ppm — tanto para cores
quanto para preto (séries 552 e 577).18 E com
a mais rápida impressão de primeira página de
sua categoria, suas páginas estão prontas
exatamente quando você precisar delas.19
Simplesmente pegue seus documentos e
esteja pronto.

Digitalização rápida em
frente e verso
em única passada
Digitalize pilhas de arquivos de papel com
eficiência com rápida digitalização em frente e
verso que captura os dois lados da página de
uma vez (multifuncionais séries 477 e 577).
Digitalize documentos diretamente para email, USB, pastas de rede e a nuvem
(multifuncionais séries 477 e 577).24
Economize tempo e etapas — digitalize
rapidamente para o e-mail com a pesquisa de
diretório de endereços de e-mail LDAP
(multifuncionais séries 477 e 577).24

Imprima a partir de
dispositivos móveis —
sem precisar de uma
rede
Imprima diretamente de seu smartphone,
tablet ou notebook nesses multifuncionais e
impressoras habilitados para Wi-Fi Direct —
sem acessar a rede da empresa.5
Imprima apenas com um toque usando seu
dispositivo móvel habilitado para NFC.6 Não há
necessidade de procurar em uma longa lista
de impressoras ou conectar a sua rede
corporativa.

Imprima arquivos da
Microsoft a partir de
uma unidade USB
Imprima arquivos em PDF, do Microsoft Word
e do PowerPoint, além de JPEG, diretamente
de sua unidade USB (séries 477, 552 e 577).7

Gerencie tarefas a partir
da tela de toque
colorida intuitiva
Gerencie facilmente os trabalhos de
impressão diretamente na impressora. Toque
e deslize na intuitiva tela de toque colorida de
4,3" (10,9 cm) para um fluxo de trabalho mais
otimizado (séries 477, 552 e 577). O ângulo
de inclinação ajustável do painel de controle
fornece acessibilidade conveniente para todos
os usuários.

Digitalize, copie e envie
e receba fax enquanto
imprime
Use várias funções de uma vez sem
interromper a tarefa de outra pessoa
(multifuncionais séries 477 e 577). O recurso
para digitalizar, copiar ou enviar e receber fax
enquanto outra pessoa estiver imprimindo
mantém o trabalho em movimentação
simultânea.

Imprima a partir de uma
variedade de dispositivos
móveis
Imprima facilmente documentos, e-mails,
PDFs e muito mais a partir de iPhones e iPads
usando AirPrint, além de smartphones e
tablets executando Android™ versão 4.4 ou
posterior, sistemas operacionais Windows®
8/10 ou Google Chrome™ — geralmente sem
necessidade de configuração ou aplicativos.23
11
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Tecnologia eficiente e
comprovada
Minimize as interrupções e o tempo de inatividade com um
desempenho eficiente e confiável. Economize recursos e use
consideravelmente menos energia do que impressoras a
laser2, graças à tecnologia HP PageWide projetada para os
escritórios movimentados de hoje.

Tecnologia confiável e
comprovada
Evite obstáculos em seu fluxo de trabalho
com uma tecnologia projetada para fornecer
resultados eficientes e comprovados — para
uma demanda confiável de negócios de
desempenho.
A tecnologia HP PageWide aproveita a
avançada tecnologia desenvolvida para as
multimilionárias impressoras digitais Web
Press da HP e a fornece em uma nova classe
de dispositivos de impressão de desktop —
reinventando a impressão de negócios
acessível e de alto desempenho.
As impressoras HP com tecnologia
HP PageWide oferecem valor excepcional —
superando os dispositivos da categoria em
velocidade e 18 economia de custos.3 Elas
requerem menos manutenção e menos peças
substituíveis do que a maioria das
impressoras a laser da categoria22, para
economias em todas as áreas e redução em
interrupções e atrasos.
Essas impressoras empresariais HP foram
projetadas e criadas para serem robustas. As
HP PageWide Pro séries 552 e 577 possuem
um volume de páginas mensal recomendado
de até 6.000 páginas.4

12

Menor uso de energia
do que as impressoras a
laser
Mantenha a produtividade em alta e o
consumo de energia em baixa. Esses
eficientes multifuncionais e impressoras HP
foram projetados para usar significativamente
menos energia do que qualquer outro
multifuncional ou impressora da categoria.2

Cartuchos
desenvolvidos para sua
impressora
Obtenha páginas com qualidade profissional e
o desempenho que você espera. Apenas os
cartuchos HP PageWide originais são
especialmente projetados e precisamente
fabricados para as impressoras e
multifuncionais HP — para resultados rápidos
e confiáveis.
Os cartuchos originais HP PageWide com
pigmento fornecem documentos resistentes à
água, a manchas e ao desbotamento para
uma durabilidade de arquivamento na qual
você pode confiar.21
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Projetados para
segurança e
gerenciamento do
conjunto de
dispositivos

Ajude a proteger seu conjunto de dispositivos, dados e
documentos importantes com os melhores recursos de
segurança1 e gerenciamento da categoria. Integre facilmente
esses dispositivos HP PageWide Pro a sua rede, ajude a
proteger informações e obtenha as ferramentas de que
precisa para trabalhar com eficiência e confiança.1

Ajude a proteger dados
com a impressão por PIN
Ajude a garantir que importantes documentos
e informações confidenciais permaneçam
seguros. Insira um PIN no dispositivo para
autenticação e recupere seu trabalho de
impressão (apenas séries 477, 552 e 577).

Especifique o uso de
cores e ajude a controlar
custos
Regule a utilização de cores e reduza custos
de impressão. Com o HP Color Access Control,
você pode autorizar a permissão somente
para usuários específicos que precisam dela
(apenas séries 477, 552 e 577).25

Segurança integrada
para uma maior
proteção
Ajude a manter sua impressora segura, desde
a inicialização até o desligamento. Recursos
de segurança integrados como a inicialização
segura, firmware seguro e validação da
integridade de códigos em tempo de execução
protegem contra ameaças complexas a sua
rede.

Gerencie as impressões
comerciais com
facilidade
Obtenha um controle abrangente das
informações enquanto fornece aos
funcionários o acesso de que precisam para
realizar o trabalho. Gerencie facilmente
dispositivos e configurações, usando o HP
Web Jetadmin com um pacote de recursos de
gerenciamento.15

Alcance um alto nível de
privacidade e controle
Ajude a aumentar a privacidade e a manter o
controle. O HP JetAdvantage Private Print26
ajuda a evitar acesso não autorizado a
trabalhos de impressão confidenciais
armazenados na nuvem. Os usuários têm a
flexibilidade para selecionar trabalhos em
qualquer dispositivo compatível usando
autenticação segura (apenas séries 477, 552
e 577).

Ajude a proteger
seu conjunto de
dispositivos
Ajude a proteger seu conjunto de dispositivos
com a solução que o Buyers Laboratory (BLI)
chama de pioneira.27 O HP JetAdvantage
Security Manager opcional oferece uma
abordagem eficaz e baseada em políticas para
ajudar a proteger os dispositivos de imagem e
impressão da HP.

Personalize soluções
com flexibilidade
sofisticada
Amplie os recursos de seu ambiente de
impressão, usando um rico conjunto de
soluções de parceiros terceiros e
HP JetAdvantage fáceis de integrar, incluindo
contagem de trabalhos (apenas séries 477,
552 e 577).
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Notas
1

Afirmação de segurança da melhor classe com base na revisão da HP dos recursos de segurança embutidos publicados de impressoras profissionais competitivas em
classe a partir de janeiro de 2016. Saiba mais em hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Afirmação sobre energia com base em comparações dos dados relatados em energystar.gov para a maioria das impressoras empresariais em cores da categoria de
US$ 300 a US$ 800 e multifuncionais empresariais em cores de US$ 400 a US$ 1.000 em novembro de 2015; participação no mercado conforme relatada pela IDC em
Q3 2015. Os resultados reais podem variar. Saiba mais em hp.com/go/pagewideclaims.
3
40% menor custo de cores por página em comparação com Lasers de cor: Comparação de dispositivos HP PageWide Pro e Enterprise, não vendidos sob contrato, com
a maioria dos MFPs a cores a cores <$ 3,000 USD e impressoras a laser a cores <$ 1,249 USD a partir de Novembro de 2016; De acordo com a divulgação da IDC no
segundo trimestre de 2016. Custo por página (CPP) relatado pelo gap Inteligência Preço e Promoções relatório Oct 2016, as comparações para todos os suprimentos
são baseadas em especificações publicadas dos cartuchos de maior capacidade do fabricante e rendimento da página. Rendimento médio baseado em ISO / IEC 24711 e
impressão contínua. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter detalhes, consulte
hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
A HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem
intervalos para troca de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendido.
5
O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct de uma impressora ou um multifuncional habilitado para Wi-Fi Direct antes de imprimir.
Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também poderá ser necessário. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é marca
comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
6
Exige um dispositivo móvel compatível habilitado para impressão via NFC. Para obter uma lista de dispositivos móveis compatíveis habilitados para impressão via NFC,
acesse hp.com/go/nfcprinting.
7
Recurso não disponível com o modelo 452dw. O recurso funciona com Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e posteriores. Somente fontes de idiomas latinos são
suportadas.
8
O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso e pode ficar limitado durante conexões VPN ativas.
9
Velocidades ISO medidas utilizando ISO/IEC 24734. Exclui primeira página ou primeiro conjunto de páginas de testes ISO. Para obter detalhes acesse
hp.com/go/printerclaims.
10
Cartuchos HP PageWide 974X originais de alto rendimento não incluídos na compra da impressora; devem ser adquiridos separadamente. Comparação com base na
norma de rendimento de cartucho ISO 24711 para cartuchos HP PageWide série 974 de alto rendimento originais em comparação com os cartuchos HP PageWide série
974 originais. Cartuchos de alto rendimento são compatíveis apenas com as impressoras e os multifuncionais HP PageWide Pro séries 400 e 500. Saiba mais em
hp.com/go/learnaboutsupplies.
11
Com base na norma de rendimento de cartucho ISO 24711 para cartuchos HP PageWide 976Y originais de rendimento extra-alto, que não estão incluídos na compra
da impressora; devem ser adquiridos separadamente. Com base na norma de rendimento de cartucho ISO 24711 para cartuchos originais PageWide de rendimento
extra-alto HP 976Y em comparação com os cartuchos originais PageWide da série HP 974. Os cartuchos de rendimento extra-alto são compatíveis apenas com
impressoras e multifuncionais HP PageWide Pro séries 500. Saiba mais em hp.com/go/learnaboutsupplies.
12
O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas geradas por mês.
13
Medida usando ISO/IEC 17629. A velocidade exata de saída da primeira página varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da
complexidade do documento. Saiba mais em hp.com/go/printerclaims.
14
O rendimento médio dos cartuchos em cores compostas (C/Y/M) e em preto é declarado com base na ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais
variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies.
15
O HP Web Jetadmin é gratuito e encontra-se disponível para download em hp.com/go/webjetadmin.
16
Requer compra separada. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/securitymanager.
17
Velocidades de digitalização medidas no ADF. As velocidades reais de processamento podem variar conforme a resolução de digitalização, as condições da rede, o
desempenho do computador e o aplicativo.
18
Comparação com base nas especificações publicadas dos fabricantes do modo em cores mais rápido disponível de todas as impressoras empresariais em cores de
US$ 300 a US$ 800 e multifuncionais empresariais em cores de US$ 400 a US$ 1.000 em novembro de 2015, excluindo produtos com participação no mercado de 1%
ou menos, usando a participação no mercado relatada pela IDC em Q3 2015. Saiba mais em hp.com/go/printerspeeds.
19
Comparação baseada nas especificações publicadas pelo fabricante para impressão da primeira página nos modos pronto e de suspensão de todas as impressoras
empresariais em cores de US$ 300 a US$ 800 e multifuncionais empresariais em cores de US$ 400 a US$ 1.000 em novembro de 2015, excluindo outros produtos HP
PageWide e produtos com 1% ou menos de participação no mercado, usando a participação no mercado relatada pela IDC em Q3 2015. Sujeito às configurações do
dispositivo. Os resultados reais podem variar. Saiba mais em hp.com/go/printerspeeds.
20
Com base em testes internos da HP com cartuchos originais HP PageWide em papéis ColorLok®.
21
Resistência à água, manchas, desbotamento e a canetas tipo marcador com base em testes ISO 11798. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/printpermanence.
22
Menos manutenções agendadas com base em 150 mil páginas impressas e em comparações publicadas da maioria das impressoras a laser em cores da categoria de
US$ 300 a US$ 800 e multifuncionais em cores de US$ 400 a US$ 1.000 em novembro de 2015; participação no mercado conforme relatado pela IDC em Q3 2015. Saiba
mais em hp.com/go/pagewideclaims.
23
As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Poderão ser necessários também um aplicativo ou software e um registro de conta no HP
ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
24
Funções de digitalização disponíveis apenas para modelos de multifuncional. Requer conexão da impressora com a Internet. Os serviços podem exigir registro. A
disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, o idioma e os acordos em vigor. Para obter mais detalhes, acesse hpconnected.com.
25
O HP Color Access Control está disponível apenas em dispositivos HP PageWide Pro com tela de toque de 4,3" (10,9 cm). Saiba mais em hp.com/go/pagewidebusiness.
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26

O HP JetAdvantage Private Print não é compatível com o modelo 452dw. O HP JetAdvantage Private Print está disponível sem nenhum custo e requer que a
impressora esteja conectada à Internet com os serviços da web habilitados. Não disponível em alguns países. Para obter mais informações, acesse hpjetadvantage.com.
27
Com base em pesquisa interna da HP sobre as ofertas da concorrência (Comparação de segurança de dispositivos, janeiro de 2015) e no Relatório de soluções do HP
JetAdvantage Security Manager 2.1 do Buyers Laboratory LLC, fevereiro de 2015. Requer aquisição em separado. Para obter detalhes, acesse
hp.com/go/securitymanager.

Inscreva-se para receber atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhar com colegas
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