Folheto da linha de produtos

Um ultravalor. A qualidade da HP.
Uma escolha fácil.
HP LaserJet Ultra M106w e HP LaserJet Ultra MFP M134a1

Impressão de alto volume

Custos de impressão até 60% mais baixos3

Impressão móvel fácil

Toner para até
6.900 páginas incluído2

Obtenha a qualidade HP
por um baixo custo por página

Imprima facilmente a partir de seu
smartphone ou tablet4
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HP LaserJet Ultra
3 cartuchos originais HP. 1 pacote impressionante da HP.5
Tire proveito dos baixos custos de impressão com uma HP LaserJet Ultra eficiente. Produza
documentos com a qualidade profissional que você espera da HP, página após página, sem
correr o risco de precisar reimprimir ou ter problemas de qualidade — tudo isso por preços
atraentes para clientes com limitações de orçamento.

Até

6.900

Impressão de alto volume
Com toner suficiente para imprimir até 6.900 páginas fornecido com a HP LaserJet Ultra, você fica
pronto para a impressão de altos volumes.2 Não ponha em risco a qualidade de impressão — com
custos de impressão tão baixos, não há necessidade de pensar em alternativas não HP.

páginas2/ fornecido com a HP LaserJet Ultra5

A notável qualidade HP, por um custo de impressão
mais baixo do que nunca

CPP Até

60%
menor que o do modelo anterior3

Obtenha da HP LaserJet Ultra os resultados que você espera. Ela oferece qualidade profissional de
forma consistente, por um custo por página até 60% mais baixo que o do modelo anterior. 3

A qualidade HP, custos baixos, sem concessões
Não faça mais concessões — fique com a confiável qualidade HP, com custos de impressão que
fazem das alternativas uma péssima opção. Imprima com economia, sem comprometer a
qualidade, usando cartuchos de toner originais HP confiáveis.
Conte com resultados consistentes usando cartuchos de toner HP originais, projetados para
funcionarem perfeitamente com dispositivos HP LaserJet Ultra. Produza textos e gráficos nítidos e
tons de pretos intensos com o toner preto de alta precisão — projetado para fornecer um
posicionamento consistente das partículas de toner e ajudar este dispositivo a funcionar da
melhor maneira.

Não ponha a qualidade em risco usando toner barato
Resultados de pesquisas realizadas por terceiros mostram que há maior probabilidade de ocorrência de problemas quando são usados cartuchos de
toner não HP, em comparação ao uso de cartuchos de toner HP LaserJet originais. 6,7 Esses problemas podem afetar um único usuário ou todo um
grupo de trabalho. Problemas como má qualidade e cartuchos com vazamento podem causar paralisação da impressora. Um dispositivo inutilizado
significa perda de dinheiro e de tempo valioso — que poderia estar sendo gasto em tarefas mais produtivas.

81% dos técnicos de impressoras disseram que
recomendam os cartuchos de toner originais HP,
em vez de cartuchos não HP, porque possuem a
melhor qualidade de impressão, são mais
confiáveis e exigem menos manutenção.6

2

Técnicos de impressoras relataram que 1 em cada 3
dos problemas causados por cartuchos de toner
não HP ocorre devido a falha no cartucho.6

Quase 100% dos cartuchos de toner vendidos pelas
empresas de remanufatura pesquisadas acabam
sendo jogados fora. Os cartuchos originais HP
devolvidos por meio do programa HP Planet
Partners jamais são enviados a aterros sanitários.8
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Qualidade HP — impressão após impressão
Obtenha páginas com a qualidade profissional e o desempenho que você espera. O cartucho de
toner original HP e o tambor de processamento de imagem são projetados e fabricados
especificamente para as impressoras e MFPs da HP — de forma que você pode contar com
resultados rápidos e consistentes. O toner preto de alta precisão é especialmente formulado
para ajudar os dispositivos HP LaserJet Ultra a funcionarem com desempenho máximo.
Tecnologia de
maximização de
páginas

• Até 30% mais páginas por
cartucho do que as gerações
anteriores de cartuchos de
toner HP8
• Peças menores e mais
robustas9
• Menos desgaste dos
cartuchos9

Tecnologia
de medição
de
impressão

Toner preto de
alta precisão

• Medidores mais
confiáveis para garantir
que você obtenha o
máximo de impressões
possível de seus
cartuchos10

• Formato esférico = mais
páginas, texto e imagens
nítidos, tons de preto
intensos
• Design encapsulado =
menos consumo de
energia, permite uma
velocidade de impressão
mais alta

Tecnologia
antifraude
(somente
tambor de
imagens)
• Ajuda a identificar se o
tambor é original da HP,
usado ou falsificado — para
garantir que você obtenha a
qualidade HP autêntica pela
qual você pagou

Remoção
automática
do lacre

• Pule uma etapa — o lacre
do toner é removido
automaticamente para
você
• Comece a imprimir sem
demora

Impressão móvel fácil
A impressão móvel fica mais fácil do que nunca com a HP. Imprima com um mínimo de etapas a
partir de uma ampla variedade de dispositivos móveis — smartphones, tablets e notebooks
(somente no M106w).4 Não tem uma rede disponível? Não tem problema — imprima facilmente
a partir do seu notebook ou PC usando um cabo USB.
Imprima com
confiança usando o
Apple AirPrint
Imprima a partir do iPhone e do iPad
usando o AirPrint, que redimensiona os
trabalhos automaticamente conforme o
tamanho certo do papel, para que você
evite o desperdício de tempo e de papel
(somente no modelo M106w).11

Imprima a partir de
dispositivos móveis
— sem precisar de
uma rede12

Imprima
praticamente de
qualquer lugar
Imprima enviando um e-mail de um
smartphone, tablet ou notebook
conectado à Internet para uma impressora
ou MFP habilitado para o HP ePrint —
mesmo que você esteja fora de casa ou do
escritório (somente no modelo M106w).13
Viabilize a impressão contínua — de
praticamente qualquer lugar. O Google
Cloud Print™ 2.0 permite que você envie
trabalhos do seu smartphone, tablet ou PC
através da nuvem para qualquer
impressora da empresa (somente no
modelo M106w).14

Escolha a impressora HP LaserJet Ultra
M106w para imprimir diretamente do seu
dispositivo móvel em sua impressora Wi-Fi
Direct® — sem precisar acessar a rede da
empresa.12

3
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Projetado para a eficiência
Este dispositivo HP LaserJet Ultra eficiente produz documentos rapidamente e ajuda a manter
os custos de energia baixos. Todos os dispositivos HP LaserJet Ultra incluem a tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off — inteligência que liga a impressora quando você precisa dela e a desliga
quando ela não é necessária.15
Destaques da série

LaserJet Ultra M106w (G3Q39A)
Funções

LaserJet Ultra MFP M134a (G3Q66A)

Impressão

Impressão, cópia e digitalização

Velocidade de impressão (carta/A4)

Até 23/22 páginas por minuto (ppm)

Até 23/22 ppm

Saída da primeira página (FPO) a partir do estado
"Pronto"17

7,2 segundos

7,2 segundos

Painel de controle

Painel de controle LED

16

Impressão móvel

11

Painel de controle LCD
13

Apple AirPrint, HP ePrint,
impressão Wi-Fi Direct,12 Google Cloud Print 2.014

Não disponível

Saiba mais em
hp.com/laserjet
1

O modelo exibido pode diferir do produto oferecido no varejista.
Rendimentos declarados com base no ISO/IEC 19798 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Saiba mais em
hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Comparação do custo por página (CPP) entre a HP LaserJet Ultra e impressoras e MFPs HP anteriores, com base nas especificações publicadas dos cartuchos de mais alta capacidade dos fabricantes e em
consumíveis de longa duração. CPP com base no rendimento de páginas e no preço de varejo sugerido do fabricante (MSRP) para os consumíveis. Os preços reais podem variar. Rendimento ISO baseado em
impressão contínua no modo padrão. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
A impressão móvel está disponível somente no modelo HP LaserJet Ultra M106w. É possível que sejam necessários um aplicativo ou software e uma conta no HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um
acessório opcional. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
5
O pacote inclui um cartucho de toner original HP instalado na impressora e dois cartuchos de toner originais HP adicionais incluídos na embalagem da impressora no momento da compra.
6
Estudo da Market Strategies International da América do Norte realizado em 2015, patrocinado pela HP. Resultados baseados em pesquisa feita com 221 parceiros HP ServiceOne com pelo menos seis meses de
experiência (adquirida dentro dos 12 meses anteriores à data da pesquisa) em assistência técnica para impressoras HP LaserJet monocromáticas e coloridas, com cartuchos de toner HP e não HP instalados. Para
obter detalhes, consulte marketstrategies.com/hp/NA-Technician2015.pdf.
7
Infotrends, estudo "2016 Latin America Supplies Recycling", patrocinado pela HP. As conclusões são baseadas nos resultados médios de entrevistas com 12 empresas de remanufatura, 15 distribuidores, 1
fabricante de componentes e 1 distribuidor de componentes. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/LA-2016InfoTrends.
8
Com base nos rendimentos de cartuchos do padrão ISO/IEC 19752 para cartuchos de toner LaserJet originais pretos HP 33A, em comparação com os cartuchos de toner LaserJet originais pretos HP 83A. Saiba mais
em hp.com/go/learnaboutsupplies.
9
Em comparação com a geração anterior de cartuchos de toner HP LaserJet.
10
Em comparação com os medidores de cartuchos de produtos HP anteriores.
11
Somente o modelo HP LaserJet Ultra M106w oferece suporte ao Apple AirPrint. O dispositivo móvel precisa ter instalado o iOS v7.0 ou superior. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
12
Somente o modelo HP LaserJet Ultra M106w oferece suporte ao Wi-Fi Direct®. O dispositivo móvel precisa estar conectado diretamente ao sinal de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct
antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver poderá ser necessário também. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da
Wi-Fi Alliance®.
13
Somente o modelo HP LaserJet Ultra M106w oferece suporte ao HP ePrint. A impressora exige uma conta no ePrint. Aplicativos ou software podem ser necessários. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
14
Somente o modelo HP LaserJet Ultra M106w oferece suporte ao Google Cloud Print™. Requer registro no Google Cloud Print e uma conta do Google™. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
15
Os recursos da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dependem da impressora e das configurações definidas.
16
Velocidade de impressão medida usando o ISO/IEC 24734, excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. A velocidade exata varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade
do documento. Saiba mais em hp.com/go/printerclaims.
17
Medição com base no ISO/IEC 17629. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do software, do driver e da complexidade do documento. Saiba mais em hp.com/go/printerclaims.
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Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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