Guia do produto

Produtividade fácil. Alcançada com simplicidade.
HP LaserJet Pro M104/ MFP série 1321

Qualidade
garantida

Eficiência
energética

Impressão
móvel prática

LaserJet Pro M104w (G3Q37A)
1

Até 23 ppm (carta)
Saída da primeira página (FPO) em 7,2 s a partir
do estado "Pronto"2
Impressão móvel: Apple AirPrint,3 HP ePrint,4
Google Cloud PrintTM 2.0,5 certificação Mopria
Conectividade USB, conexão em rede sem fio6
Impressão via Wi-Fi Direct® — sem usar
nenhuma rede7
Painel de controle LED
Entrada para 160 folhas (incluindo bandeja
prioritária para 10 folhas), saída para 100 folhas
Rendimento de 1.400 páginas do cartucho na
embalagem e de reposição8
RMPV: 150–1.500 páginas

LaserJet Pro MFP M132nw (G3Q62A)

LaserJet Pro MFP M132fw (G3Q65A)

+ Digitalização e cópia
+ Conexão em rede Ethernet
+ LCD com duas linhas

+ Fax
+ Digitalização para e-mail e para
pastas na rede9
+ ADF para 35 folhas
+ Tela de toque colorida de 2,7 pol.

- Bandeja de entrada prioritária para 10
folhas não disponível

- Bandeja de entrada prioritária para 10
folhas não disponível

Notas
1

Medições usando o ISO/IEC 24734, excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade do documento.
Medição usando ISO/IEC 17629. A velocidade exata de saída da primeira página varia dependendo da configuração do sistema, do software, do driver e da complexidade do documento. Saiba mais em hp.com/go/printerclaims.
O dispositivo móvel precisa ter instalado o iOS v7.0 ou superior. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
4
A impressora requer registro de conta do ePrint. Aplicativos ou software podem ser necessários. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
5
Requer registro no Google Cloud Print™ e uma conta do Google. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
6
O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso.
7
O dispositivo móvel precisa estar conectado diretamente ao sinal de uma impressora ou MFP compatível com Wi-Fi Direct® antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver poderão ser necessários também. Para obter detalhes, acesse
hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
8
Valor de rendimento declarado em conformidade com o ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, acesse: hp.com/go/learnaboutsupplies.
9
Requer que a impressora esteja conectada à 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 detalhes, acesse hpconnected.com.
2
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© Copyright 2016 HP Development Company L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabilizará por omissões nem por erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.
AirPrint é uma marca comercial registrada da Apple Inc. nos EUA e em outros países. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google Inc.
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