Guia do produto

Uma nova era de cores de baixo custo,
alta produtividade e forte segurança
Multifuncional HP PageWide Pro séries 772 e 777

O menor custo para cores.1

Mínimo de interrupções.
Tempo de atividade máximo.

Forte segurança projetada
para detectar e interromper
ataques.

O menor custo
para cores1

A impressão em cores fica dentro do orçamento de todas as empresas com a tecnologia HP
PageWide. Produza cores de qualidade profissional de baixo custo em tamanhos de até 279 x
432 mm (11" x 17"/A3) e obtenha os resultados que você espera da HP por um valor
excepcional no qual pode confiar.

Cores inovadoras com
baixo custo

Rápido desempenho,
impressões econômicas

Projetada pensando no
meio ambiente

Conte com resultados de qualidade por um valor
revolucionário - a tecnologia HP PageWide
oferece o menor custo por página em cores. 1

Os negócios se movimentam rapidamente, e
desacelerar significa ficar para trás. É por isso
que a HP criou a próxima geração da HP
PageWide — para capacitar a produtividade
com um design inteligente e eficiente que está
à frente de seu tempo. Equipe os funcionários
para que acelerem entre tarefas com uma
impressão de alto desempenho de qualidade
profissional. Imprima ainda mais rápido — e
economize ainda mais por página — ao
configurar sua multifuncional para o modo
Escritório em geral.4 Obtenha a qualidade que
você precisa enquanto ajuda a reduzir os
custos de impressão.

Ajude a manter a produtividade em alta e o
consumo de energia em baixa. Essas
impressoras multifuncionais HP PageWide Pro
usam menos energia do que qualquer
concorrente a laser da categoria, sem
comprometer o desempenho.5

Os cartuchos HP PageWide originais oferecem o
desempenho de impressão consistente, a
qualidade e o custo acessível que as empresas
exigem. Os cartuchos opcionais de alto
rendimento oferecem um valor ainda melhor,
assim você pode imprimir mais páginas e
substituir os cartuchos com menos frequência.2
Reabastecer os suprimentos é rápido e fácil.
Simplesmente empurre duas vezes para inserir
ou remover cartuchos.
Minimize o tempo e o orçamento gastos com
manutenção. A HP PageWide Pro foi projetada
com o menor número de peças substituíveis de
sua categoria para a mais baixa manutenção.3

2

Certificadas para Cleanrooms ISO classe 5 e
perfeitas para ambientes sensíveis — essas
multifuncionais atendem a rigorosos padrões e
não comprometerão a qualidade do ar no
escritório.
Ajude a reduzir seu impacto ambiental.
Consuma até 50% menos papel usando a
impressão automática em frente e verso.
Recicle facilmente seus cartuchos originais HP
sem custos por meio do HP Planet Partners.6
Economizar recursos é melhor para o planeta e
o resultado financeiro de todas as empresas.
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Mínimo de interrupções. Tempo de atividade máximo.
Interrupções irritantes e manutenção complexa desaceleram a impressão e, no fim das contas,
o ritmo dos negócios. Evite pausas na produtividade com uma HP PageWide Pro projetada para
tempo de atividade máximo e conte com resultados confiáveis, todos os dias.

Avance seus negócios
Espere menos, faça mais. A tecnologia HP
PageWide oferece as melhores velocidades de
impressão da categoria7 — apenas 65 páginas
por minuto (ppm) em cores e em preto e branco
(modelo 777z).8 Esses dispositivos inicializam e
imprimem rapidamente, assim seus
documentos estão prontos quando você
precisar deles.
Mantenha seu escritório conectado. Acesse,
imprima e compartilhe recursos, com redes
Ethernet e sem fio.9

65 ppm

Imprima diretamente de um smartphone,
tablet ou notebook em sua impressora
habilitada para Wi-Fi Direct® — sem
acessar a rede da empresa.10 Vá até o
equipamento e imprima apenas com um
toque de seu dispositivo móvel habilitado
para NFC — sem necessidade de rede.11
Detecte as impressoras próximas de seu
dispositivo móvel e rapidamente conecte
para imprimir com Bluetooth® Low
Energy.12

Inicie tarefas no dispositivo
Gerencie trabalhos de impressão, digitalização,
cópia e fax com facilidade diretamente na
multifuncional, usando a tela de toque colorida
intuitiva.
Economize tempo com uma porta USB para
conexão direta que rapidamente reconhece,
formata e imprime os arquivos do Microsoft®
Word e PowerPoint que as empresas usam
todos os dias.13

Transforme pilhas de documentos em
papel em arquivos digitais. Carregue até
100 páginas no alimentador automático de
documentos (ADF) para obter uma
digitalização rápida e sem supervisão.
Capture os dois lados da página de uma só
vez, com digitalização eficiente em frente e
verso de até 35 imagens por minuto (ipm),
em preto e em cores.14

Expanda sua capacidade
Personalize sua HP PageWide Pro com uma
variedade de acessórios de entrada de papel.
Bandejas opcionais para 550 folhas admitem
uma resma inteira de papel e suportam
tamanhos de mídia de até 279 x 432 mm (11" x
17"/A3). Escolha a bandeja de papel para 550
folhas, a bandeja de papel para 550 folhas e um
suporte ou três bandejas de papel para 550
folhas e um suporte.
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Deixe que grandes trabalhos cuidem de si
mesmos. Imprima até 4.650 páginas sem
recarregar papel, usando a bandeja de
entrada opcional de alta-capacidade (HCI)
para 4.000 folhas com suporte. Ideal para
trabalhos de impressão de alto volume, a
bandeja HCI suporta até tamanho Carta
(A4).15
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Forte
segurança
projetada
para detectar
e interromper
ataques
O HP Print Security não se trata apenas de proteger impressoras. Trata-se de ajudar a proteger
sua rede com detecção de ameaças em tempo real, monitoramento automatizado e validação
de software. Defina com facilidade as políticas de configuração e valide automaticamente as
configurações para cada impressora HP em seu conjunto de dispositivos.16

Proteja contra ameaças
complexas

Gerencie as impressões
comerciais com facilidade

Expanda os recursos com
flexibilidade sofisticada

Conte com forte proteção para dispositivos,
dados e documentos com segurança de
impressoras da HP.

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.18

Amplie os recursos de seu ambiente de
impressão, usando um rico conjunto de
soluções de parceiros terceirizados e
HP JetAdvantage fáceis de integrar, incluindo
contagem de trabalhos e cotas.

Com um conjunto de recursos de segurança
integrados, incluindo inicialização e firmware
seguros, preserve dados confidenciais e ajude a
proteger a impressora para que não seja o ponto
de entrada para ataques.
O HP JetAdvantage Security Manager opcional
oferece uma abordagem eficiente com base em
políticas para ajudar a proteger os dispositivos
HP de seu conjunto.16
Ajude a garantir que importantes documentos e
informações confidenciais permaneçam
seguros. Insira um PIN ou use um leitor de
cartão por proximidade17 opcional no dispositivo
para recuperar seu trabalho de impressão.
Evite ataques em potencial e aja imediatamente,
com notificação instantânea de problemas de
segurança. Essas multifuncionais funcionam
com as principais ferramentas de
gerenciamento de informações e eventos de
segurança (SIEM) como Splunk e ArcSight.
4

Economize tempo de TI e facilite a impressão
para toda a empresa. O HP Universal Print
Driver (UPD) é um driver único que concede aos
usuários acesso instantâneo a uma gama de
produtos de impressão HP sem a necessidade
de fazer download de drivers separados.19
Compre, implante e gerencie facilmente
soluções de imagem e impressão comerciais
com o HP JetAdvantage On Demand — o
primeiro portal SaaS (Software como serviço)
do setor, onde você pode gerenciar tanto os
aplicativos quanto o acesso do usuário a esses
aplicativos.20 Escolha dentre uma coleção de
aplicativos especificamente selecionados para
ajudar a otimizar os processos de negócios.

Dê aos grupos de trabalho o que eles precisam
para ter sucesso. Implante e integre facilmente
soluções da HP e de terceiros com a HP Open
Extensibility Platform. Acrescente recursos
como leitores de cartão por meio do Hardware
Integration Pocket opcional.21
Equipe sua impressora para suportar arquivos
maiores. Escolha a atualização opcional da
memória de 128 GB e expanda o
armazenamento de trabalhos para impressão
por PIN.17
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Conheça a multifuncional HP PageWide Pro 772dw

ADF para 100 folhas com
digitalização em frente verso e única
passada para até 279 x 432 mm
(11" x 17"/A3)

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

Scanner de mesa de 279 x 432 mm
(11" x 17")

Porta USB de fácil acesso

Escaninho de saída para 500 folhas

Única porta de acesso a
cartuchos fáceis de substituir

Armazenamento de trabalhos de
16 GB para impressão por PIN

Bandeja 1 de uso geral para 100
folhas com extensão para papel
de 279 x 432 mm (11" x 17"/A3)

Portas para fax, porta Ethernet,
2 portas host USB 2.0 de alta
velocidade, porta de impressão
USB 2.0 de alta velocidade

Impressão em frente e verso
automática

Rede sem fio,9 Wi-Fi Direct,10
toque para impressão via NFC,11
Bluetooth Low Energy 12

Bandejas 2 e 3 para 550 folhas
suportam até tamanho Carta (A4)

Destaques da série

Multifuncional HP PageWide Pro 772dw

Multifuncional HP PageWide Pro 777z

Código do produto

W1B31C

Y3Z55C

Funções

Impressão, digitalização, cópia, fax

Impressão, digitalização, cópia, fax

Velocidades de impressão, em preto e em cores,
Carta e A48

Até 35/55 ppm, modo Profissional/
Escritório em geral (GO)

Até 45/65 ppm, modo Profissional/
GO

Visor do painel de controle

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

Tela de toque colorida de 8" (20,3 cm)

Bandeja multiuso para 100 folhas 1
Bandejas de entrada 2 e 3 para 550 folhas (Carta/A4)

Não disponível

Bandeja de papel para 550 folhas 279 x 432 mm
(11" x 17"/A3)22

Opcional (até uma)

Uma padrão, mais até uma opcional

Bandeja de papel para 550 folhas e suporte (279 x
432 mm/11" x 17"/A3)22

Opcional

Opcional

Três bandejas de papel para 550 folhas e suporte
(279 x 432 mm/11" x 17"/A3)22

Opcional

Opcional

Bandeja de papel HCI para 4.000 folhas e suporte
(Carta/A4)22

Opcional

Opcional

Capacidade de papel (padrão/máxima15)

1.200/5.200 folhas

650/4.650 folhas
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Conheça a multifuncional HP PageWide Pro 777z

Tela de toque colorida
de 8" (20,3 cm)

ADF para 100 folhas com
digitalização em frente verso e
única passada para até 279 x
432 mm (11" x 17"/A3)

Porta USB de fácil acesso

Scanner de mesa de 279 x 432 mm
(11" x 17")

Escaninho de saída para 500 folhas
Única porta de acesso a
cartuchos fáceis de substituir

Armazenamento de trabalhos de
16 GB para impressão por PIN
Portas para fax, porta Ethernet,
2 portas host USB 2.0 de alta
velocidade, porta de impressão
USB 2.0 de alta velocidade

Impressão em frente e verso
automática

Rede sem fio,9 Wi-Fi Direct,10
toque para impressão via NFC,11
Bluetooth Low Energy 12

Bandeja 2 para 550 folhas
suporta até tamanho 279
x 432 mm (11" x 17"/A3)

Acessórios opcionais de manuseio de papel

Bandeja de papel para
550 folhas (A7W99C)22

Bandeja de papel para 550
folhas e suporte (W1B50C)22

Três bandejas de papel para
550 folhas e suporte
(W1B51C)22

Bandeja de papel HCI para
4.000 folhas e suporte
(W1B52C)22

Suporta até 279 x 432 mm
(11" x 17"/A3)

Suporta até 279 x 432 mm
(11" x 17"/A3)

Suporta até 279 x 432 mm
(11" x 17"/A3)

Duas bandejas para 2.000 folhas
que suportam até tamanho Carta
(A4)

Ambos os modelos

Ambos os modelos

Ambos os modelos

Padrão

777z

Opcional

Adicionar até uma: Ambos os
modelos
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A nova multifuncional HP PageWide Pro série 700
Maior valor, geração após geração

Multifuncional HP PageWide Pro 777z

Multifuncional HP PageWide Pro 577dw

Benefícios

Suporta tamanhos de papel até 279 x 432 mm
(11" x 17"/A3)

Suporta tamanhos de papel até Ofício (216 x
356 mm; 8,5" x 14")

Impressões acessíveis em cores em tamanhos até 279 x
432 mm (11" x 17"/A3)

Entrada para até 650/4.650 folhas (padrão/
máximo15 ); saída para até 500 folhas

Entrada para até 550/1.550 folhas (padrão/
máximo15) ); saída para até 300 folhas

Recarregue papel com menos frequência e com bandejas
para 550 folhas, adicione uma resma inteira antes que o
papel da bandeja acabe; escolha dentre uma variedade de
acessórios de entrada de 279 x 432 mm (11" x 17"/A3) e
Carta (A4)

Capacidade do ADF para até 100 folhas; tamanho
máximo da digitalização: 279 x 432 mm
(11" x 17")

Capacidade do ADF para até 50 folhas; tamanho
máximo da digitalização: 216 x 356 mm
(8,5 x" 14")

Lide com trabalhos de digitalização maiores com o dobro
da capacidade; digitalize em papel de tamanho até 279 x
432 mm (11" x 17"/A3)

Digitalização com ADF em frente e verso em única
passada; até 50 ipm, só frente, até 35 ipm, frente
e verso (em preto e em cores, Carta e A4)14

Digitalização com ADF em frente e verso em única
passada; até 25 ipm, só frente, até 26 ipm, frente
e verso (em preto e em cores, Carta e A4)14

Gaste menos tempo esperando com digitalização só frente
até 100% mais rápida e digitalização em frente e verso até
35% mais rápida

Tela de toque colorida de 8" (20,3 cm) com prévisualização de imagens

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

Pré-visualize e edite digitalizações, ajuste imagens e inicie
trabalhos de impressão, digitalização, cópia e fax, usando a
tela de toque

Wi-Fi Direct10/Toque para impressão via NFC11/
Bluetooth Low Energy integrados12

Wi-Fi Direct/Toque para impressão via NFC

O Bluetooth Low Energy ajuda seu dispositivo móvel a
detectar qual impressora está mais próxima e a se conectar
automaticamente

Hardware Integration Pocket (HIP) opcional21;
módulo de memória de 128 GB opcional17

Não disponível

Conecte facilmente os dispositivos acessórios e de terceiros
por meio do HIP21; expanda o armazenamento de trabalhos
para impressão por PIN17

Cartuchos A/X: ~10.000/20.000 páginas em preto;
~8.000/16.000 páginas em cores2

Cartuchos A/X/Y: ~3.500/10.000/17.000 páginas
em preto; ~3.000/7.000/13.000 páginas em
cores23,24

Substitua cartuchos com menos frequência, com 18% mais
páginas em preto e 23% mais páginas em cores25
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Especificações técnicas
Multifuncional HP PageWide Pro 772dw

Multifuncional HP PageWide Pro 777z

Código do produto

W1B31C

Y3Z55C

Painel de controle

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

Tela de toque colorida de 8" (20,3 cm) com pré-visualização de
imagens

Modo Profissional: Até 35 ppm, em preto e em cores, Carta e A4

Modo Profissional: Até 45 ppm, em preto e em cores, Carta e A4

Modo Escritório em geral: Até 55 ppm, em preto e em cores, Carta e
A4

Modo Escritório em geral: Até 65 ppm, em preto e em cores, Carta e
A4

Até 24 ipm, em preto e em cores, Carta e A4, modo Profissional

Até 31 ipm, em preto e em cores, Carta e A4, modo Profissional

Velocidade de
impressão8
Só frente

Frente e verso
Saída da primeira
página (Carta e A4)

Resolução de impressão

26

A partir do modo Pronta: em apenas 8,25 segundos, em preto e
em cores

A partir do modo Pronta:26 em apenas 7,75 segundos, em preto e
em cores

A partir do modo de suspensão:27 em apenas 17 segundos, em
preto e em cores

A partir do modo de suspensão:27 em apenas 16 segundos, em
preto e em cores

Preto, Melhor: Até 1.200 x 1.200 dpi otimizados a partir de 600 x 600 dpi de entrada (em não especificado, comum, papel para
apresentações fosco HP Premium e papel para brochura fosco HP)
Cores, Melhor: Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados de 600 x 600 dpi de entrada (em papéis fotográficos avançados HP)

Resolução de
digitalização

Hardware: até 600 x 600 dpi; Óptica: Até 600 dpi (ambos os modelos)

Velocidade da
digitalização do ADF14
Só frente

Até 50 ipm, em preto e em cores, Carta e A4, (ambos os modelos)

Frente e verso

Até 35 ipm, em preto e em cores, Carta e A4, (ambos os modelos)

Características
Impressão

Tecnologia HP PageWide com tintas pigmentadas, HP EasyColor, pré-visualização de impressão, impressão automática em frente e verso,
impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, impressão de livretos, folhas de rosto, seleção de bandeja,
dimensionamento, orientação retrato/paisagem, escala de cinza de alta qualidade e somente tinta preta, modos de impressão Escritório
em geral/Profissional/Apresentação/dpi máximo, atalhos do painel de controle, armazenamento de trabalhos de impressão; imprima a
partir de arquivos Microsoft Word e PowerPoint em USB de fácil acesso, aplicativos móveis da HP, Google Cloud Print™ 2.0, Apple AirPrint

Digitalização

Scanner de mesa: 279 x 432 mm (11" x 17"); ADF para 100 folhas com única passada, digitalização em frente e verso até 279 x 432 mm
(11" x 17"); Recursos avançados: ajustes de imagem, configuração da qualidade de saída, resolução de digitalização selecionável de 75 a
1.200 dpi, notificação de trabalhos; Reconhecimento óptico de caracteres (OCR); Profundidade de bits: 24 bits (em cores); 8 bits (em cinza);
Tipos de arquivos de digitalização admitidos pelo software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF
pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Envio digital

Digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização
para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software; arquivamento de fax em pasta da rede, arquivamento de fax para
e-mail, fax para computador, ativar/desativar, ativar/desativar fax em cores, restrição de acesso a cores, autorização e autenticação
nativas, Configurações rápidas

Formatos de arquivo

PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS (ambos os modelos)

Cópia

Até 999 cópias; Configurações da copiadora: cópia de documento de identidade, redimensionamento, qualidade, mais claro/mais escuro,
cópia em frente e verso, seleção de bandeja, agrupamento, encadernação, margens, pré-visualização de cópias com corte e
redimensionamento, redução/ampliação de 25 a 400%, aprimoramentos, ativar/desativar cópia em cores, seleção de cores automática;
definir como novos padrões; Resolução da cópia: até 600 dpi

Fax

Velocidade de fax: 33,6 kbps
Configurações de fax: Redução automática de fax, toque distintivo, rediscagem automática, transmissão para até 20 locais, envio atrasado,
encaminhamento de fax, resposta automática, discagem rápida, arquivamento, gravação, correção de erros, controle do volume, memória
do fax para até 500 páginas28, em preto e branco, Carta (A4), fax por ADF em frente e verso-, bloqueador de fax não desejado, interface do
PC, recuperação remota, prefixo, cabeçalho, confirmação, fax em cores
Resolução de fax: Preto (padrão): 203 x 98 dpi; em preto e branco (fina e foto em escala de cinza): 203 x 196 dpi, em preto (Melhor): 300 x
300 dpi; em cores (padrão e fina): 200 x 200 dpi

Processador

1,5 GHz (ambos os modelos)

Memória

1,5 GB (DRAM DDR3 interna) (ambos os modelos)

Armazenamento

16 GB (padrão); atualizável para 128 GB (ambos os modelos)
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Multifuncional HP PageWide Pro 772dw

Multifuncional HP PageWide Pro 777z

Volume mensal de
páginas
recomendado29

2.500 páginas até o máximo de 15.000 páginas

2.500 páginas até o máximo de 20.000 páginas

Ciclo de serviço30

Até 75.000 páginas

Até 100.000 páginas

Capacidade de
entrada

Até 1.200 folhas (até 5.200 folhas no máximo)
Bandeja 1: até 100 folhas
Bandejas 2 e 3: até 550 folhas cada

Até 650 folhas (até 4.650 folhas no máximo)
Bandeja 1: até 100 folhas
Bandeja 2: até 550 folhas

Capacidade de saída

Até 500 folhas (ambos os modelos)

Impressão em frente
e verso

Automática (ambos os modelos)

Tamanhos de mídia

Bandeja 1: 279 x 432 mm (11" x 17"), Carta, Ofício, Ofício 2, Executive, Statement, 101,6 x 152,4 mm (4" x 6"); A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 10
x 15 cm; envelopes; Tamanhos personalizados de mídia: 99 x 148 mm a 305 x 457 mm (3,9" x 5,83" a 12" x 18")

Índices de durabilidade

Especificações de mídia

Bandejas 2 e 3 (apenas modelo 772dw) e bandeja opcional para 4.000 folhas: Carta, Executive; A4, A5, B5; Tamanhos personalizados de
mídia: 148 x 210 mm a 216 x 297 mm (5,83" x 8,27" a 8,5" x 11,7")
Bandeja 2 (apenas modelo 777z) e bandejas opcionais para 550 folhas: 279 x 432 mm (11" x 17"), Carta, Ofício, Ofício 2, Executive; A3, A4,
A5, B4, B5; Tamanhos personalizados de mídia: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm (5,83 x 8,27" a 11,7" x 17")
Frente e verso: 279 x 432 mm (11" x 17"), Carta, Ofício, Ofício 2, Executive; A3, A4, A5, B5
ADF: 279 x 432 mm (11" x 17"), Carta, Ofício, Ofício 2, Executive, 101,6 x 152,4 mm (4" x 6"); A3, A4, A5, B5, 10 x 15 cm
Gramaturas de mídia

Bandeja 1: 16 a 32 lb (papel comum), 33 a 80 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 32 a 48 lb (brochura), 90 a 110 lb (cartão); 60 a
120 g/m² (papel comum), 125 a 300 g/m² (fotográfico), 75 a 90 g/m² (envelope), 120 a 180 g/m² (brochura), 163 a 200 g/m² (cartão)
Bandejas 2 e 3 (apenas modelo 772dw) e bandeja opcional para 4.000 folhas: 16 a 32 lb (papel comum), 33 a 66 lb (fotográfico), 32 a 48 lb
(brochura), 90 a 110 lb (cartão); 60 a 120 g/m² papel comum), 125 a 250 g/m² (fotográfico), 120 a 180 g/m² (brochura), 163 a 200 g/m²
(cartão)
Bandeja 2 (apenas modelo 777z) e bandejas opcionais para 550 folhas: 16 a 32 lb (papel comum), 33 a 66 lb (fotográfico), 32 a 48 lb
(brochura), 90 a 110 lb (cartão); 60 a 120 g/m² papel comum), 125 a 250 g/m² (fotográfico), 120 a 180 g/m² (brochura), 163 a 200 g/m²
(cartão)
Em frente e verso: 16 a 32 lb (papel comum), 32 a 48 lb (brochura), 90 a 110 lb (cartão); 60 a 120 g/m² (papel comum), 120 a 180 g/m²
(brochura), 163 a 200 g/m² (cartão)
ADF: 16 a 32 lb (papel comum), 33 a 80 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (envelope), 32 a 48 lb (brochura), 90 a 110 lb (cartão); 60 a 120 g/m²
(papel comum), 125 a 300 g/m² (fotográfico), 75 a 90 g/m² (envelope), 120 a 180 g/m² (brochura), 163 a 200 g/m² (cartão)

Tipos de mídia

Papel comum, papel para apresentações fosco HP Premium 120 g, papel para brochura fosco HP 180 g, papel para brochura brilhante HP,
papéis fotográficos avançados HP, leve 60-74 g, intermediário 85-95 g, gramatura média 96-110 g, pesado 111-130 g, extra pesado 131175 g, cartão 176-220 g, etiquetas, timbrado, envelope, envelope pesado, pré-impresso, pré-perfurado, colorido, comum, reciclado,
áspero

Linguagens de
impressão

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulação HP Postscript Nível 3, Office nativo, PJL, JPEG, PCLM

Conectividade

2 hosts USB 2.0 de alta velocidade, dispositivo USB 2.0 de alta velocidade, rede Ethernet 10/100 Base-TX, duas portas para modem RJ11/linha telefônica, estação 802.11b/g/n de banda dupla9

Impressão móvel

HP ePrint31, Apple AirPrint32, certificação Mopria, Google Cloud Print™ 2.0, plug-in Android™, aplicativos móveis, Windows® 8/10, Windows
10 móvel, Chromebook, Wi-Fi Direct,10 toque para impressão via NFC,11 Bluetooth Low Energy 12

Recursos de rede

Ethernet 10/100 Base-TX integrada, rede 802.11b/g/n banda dupla sem fio integrada9

Protocolos de rede

802.1x (PEAP, EAL-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; IP automático (APIPA); CIFS v1 Client; DHCPv4/BOOTP; Opção de DHCP 81 (FQDN); Resolvedor
DNS; eSCL; HTTP, HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Descoberta de WSD Microsoft, impressão, digitalização;
NetBIOS; Porta 9100 Impressão: SLP; Cliente SMTP; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise

Segurança

Inicialização segura, integridade de firmware segura, integridade de código em tempo de execução, SSL/TLS (HTTPS), autenticação LDAP,
soluções de autenticação opcionais da HP e de terceiros (por ex.: leitores de crachás) IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise com fio, autenticação
sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação de chave pré-compartilhada para conexão sem fio (PSK), firewall, configuração de
certificados, bloqueio do painel de controle; EWS com proteção de senha; protocolo não utilizado e desativação do serviço, Syslog, firmware
assinado; configurações de administrador, autenticação e controle de acesso de autorização nativos, restrição de acesso a cores nativa,
intervalo de tempo de autenticação configurável, impressão UPD por PIN, modo Mopy via impressão UPD por PIN, compatível com HP
JetAdvantage Security Manager opcional16, compatibilidade com ferramenta SIEM, impressão e digitalização criptografadas,
armazenamento criptografado com apagamento seguro, IPPS

Gerenciamento da
impressora

HP Web Jetadmin18, Servidor de web integrado, Kit de recursos do administrador de impressoras do HP UPD19, HP Utility (Mac),
HP JetAdvantage Security Manager opcional16
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Requisitos de sistema,
Windows

Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz e 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou
conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer®; Windows Vista®: Processador de 800 MHz (somente 32 bits), 2 GB de
espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8; Windows
XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8

Requisitos de sistema,
Macintosh

Mac OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; mínimo de 1,2 GB de espaço disponível em HD; necessário acesso à
Internet; Porta USB

Sistemas operacionais
compatíveis33

Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 8/8.1 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 bits), Windows XP SP3 (32-bits)
Mac OS X 10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite
Outros SOs: Linux (acesse hp.com/go/linuxprinting), UNIX (acesse hp.com/go/unixmodelscripts)

Sistemas operacionais
de rede compatíveis

Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 8/8.1 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits), Windows XP SP3/Vista (suporte limitado a Legacy de 32
bits), Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2012 R2/Terminal Services de 64 bits, Windows Server 2012 de 64 bits (suporte a
cluster, serviços de terminal), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1, Standard/Enterprise Edition, suporte a cluster), Windows Server
2008 de 64 bits (SP1, SP2, Enterprise Edition, suporte a cluster), Windows Server 2008 Legacy de 32 bits (SP1, SP2, Standard/Enterprise
Edition, suporte a cluster, serviços de terminal), Windows Server 2003 R2 Legacy de 32 bits (Standard/Enterprise Edition SP2), Windows
Server 2003 Legacy de 32-bits (SP1, SP2, suporte a cluster, serviços de terminal), Citrix XenDesktop 5.X e 7.X, Windows Server
2012/2012R2/2008R2 com Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services com Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature
Pack 2 e 3
Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite
Outros SOs: Novell Client for Open Enterprise Server 2/Netware 6.5, Novell iPrint Client v5.X, Linux, SAP, UNIX

Dimensões (largura x
profundidade x altura)

Em operação: 598 x 531 x 572 mm (23,5" x 20,9" x 22,5")

Em operação: 598 x 576 x 728 mm (23,5" x 22,7" x 28,7")

Máximas: 1.524 x 956 x 870 mm (60" x 37,7" x 34,3")

Máximas: 1.524 x 956 x 1.033 mm (60" x 37,7 x 40,7")

Peso

59,50 kg (131,17 lb)

69,50 kg (153,22 lb)

O que vem na caixa

Impressora multifuncional HP PageWide Pro 772dw; Cartucho de
instalação HP PageWide 993 preto (~10.000 páginas); Cartucho de
instalação HP PageWide 993 ciano, Cartucho de instalação HP
PageWide 993 magenta, Cartucho de instalação HP PageWide 993
amarelo (composto CMY ~6.000 páginas); cabo de alimentação; guia
de instalação

Impressora multifuncional HP PageWide Pro 777z; Cartucho de
instalação HP PageWide 993 preto (~10.000 páginas); Cartucho de
instalação HP PageWide 993 ciano, Cartucho de instalação HP
PageWide 993 magenta, Cartucho de instalação HP PageWide 993
amarelo (composto CMY ~6.000 páginas); cabo de alimentação;
guia de instalação

Software incluído

Instalador Windows para driver PCL 6 independente com ferramentas Printer Assistant e software de digitalização/fax, Instalador Mac para
driver PS com HP Utility e software de digitalização/fax, HP Participation Study, IRIS OCR

Garantia

Um ano, garantia no local, serviço e suporte; um ano de suporte técnico por telefone, bate-papo e e-mail

Opções de serviço e
suporte

Suporte gratuito por telefone para configuração básica, instalação e solução de problemas na Europa e Pacífico Asiático durante a garantia;
Os pacotes de serviços opcionais incluem instalação e até cinco anos de reparo no local

Compatível com HP
Sure Supply

O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e ajuda você a comprar on-line ou diretamente da HP ou de um
revendedor participante local. Disponível apenas com suprimentos HP originais; Necessário acesso à Internet. Para saber mais, acesse
hp.com/go/SureSupply.

Especificações ambientais e de energia
Multifuncional HP PageWide Pro 772dw

Multifuncional HP PageWide Pro 777z

Variações ambientais
Temperaturas

Operacional recomendada: 15 a 30 °C (59 a 86 °F); Armazenamento: -40° a 60° C (-40° a 140º F)

Umidade relativa

Variação em operação: 20 a 80% de UR; Variação durante o armazenamento: 5 a 90% de UR (ambos os modelos)

Emissões de pressão
acústica

Impressão em cores/monocromática: 55 dB(A), cópia e digitalização em cores/monocromática no ADF: 50 dB(A), Ocioso: inaudível

Emissões de potência
acústica

7,0 B(A); Cópia ativa: 6,4 B(A) (ambos os modelos)

Especificações de
energia34
Fonte de alimentação
exigida

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (ambos os modelos)

Consumo de energia

Impressão: 70-200 watts; Pronta: 21 watts; Suspensão: 2,0 watts;
Desligada: 0,25 watt

Impressão: 75-200 watts; Pronta: 25 watts; Suspensão: 3,2 watts;
Desligada: 0,25 watt

Consumo de
Eletricidade Típico
(TEC)

1,38 kWh/semana

1,73 kWh/semana
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Recursos de
economia de energia

Schedule On (Programar para ligar) e Schedule Off (Programar para desligar) (ambos os modelos)

Conformidade do uso
eficiente de energia

Certificação ENERGY STAR® (ambos os modelos)

Especificações
ambientais

RoHS, REACH (ambos os modelos)

Segurança e
conformidade
regulamentar

IEC 60950 -1: 2005+ A1:2009 + A2: 2013/EN 60950-1: 2006+A11: 2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2: 2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010;
Austrália/Nova Zelândia AS/NZS 60950.1: 2011; Canadá/América CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07, Anexo 1:2011, ANSI/UL Pad. No 60950-1,
2a Ed.; Diretiva de baixa tensão 2014/35/EU com a marca CE (Europa); PSB de Cingapura; KCC da Coreia; BSMI de Taiwan; Outras aprovações
de segurança conforme exigido pelos diferentes países.

Padrão de emissões
eletromagnéticas

CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 (Classe B), ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 61000-3-2 (2014)
/ IEC 61000-3-2 Ed. 4.0 (2014-05), EN 61000-3-3 (2013-08) / IEC 61000-3-3 (2013-05), ANSI C63.4 (2014) com FCC Método 47 CFR Parte
15, subparte B (EUA), ICES-003, Edição 6, CAN/CSA-CISPR 22-10, limites Classe B (Canadá), VCCI V-3 (2015.04), CISPR 24:2010 / EN
55024:2010, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006
+A1:2007 +A2:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, Diretriz
EMC 2014/30/EU com marca CE (Europa)

Conformidade para
telecomunicações

Telecomunicações por fax: ES 203 021-1 V2.1.1/ ES 203 021-2 V2.1.2/ ES 203 021-3 V2.1.2; FCC Parte 68; Industry Canada CS03; NOM151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nova Zelândia); outras aprovações de telecomunicações conforme exigido por cada país
Wi-Fi:9 EN 300 328 V1.9.1, EN 300 893 V1.8.1, EN 301 489-1 v1.9.2, EN 301 489-17 v2.2.1, IEC 62311: 2007 / EN 62311: 2008

Informações para pedidos
Use acessórios e suprimentos projetados especificamente para a multifuncional de forma a ajudar a garantir um desempenho eficiente. Para solicitar
os acessórios e suprimentos listados aqui, acesse hp.com. Para entrar em contato com a HP por país, acesse hp.com/go/contact. Se você não tiver
acesso à Internet, entre em contato com seu revendedor HP qualificado.
Produto

Multifuncional HP PageWide Pro 772dw
Multifuncional HP PageWide Pro 777z

W1B31C
Y3Z55C

Suprimentos2

Cartucho HP PageWide 992A preto original (~10.000 páginas)
Cartucho HP PageWide 992X preto original de alto rendimento (~20.000 páginas)
Cartucho HP PageWide 992A ciano original (~8.000 páginas)
Cartucho HP PageWide 992X ciano original de alto rendimento (~16.000 páginas)
Cartucho HP PageWide 992A magenta original (~8.000 páginas)
Cartucho HP PageWide 992X magenta original de alto rendimento (~16.000 páginas)
Cartucho HP PageWide 992A amarelo original (~8.000 páginas)
Cartucho HP PageWide 992X amarelo original de alto rendimento (~16.000 páginas)

M0J87AL
M0K03AL
M0J75AL
M0J91AL
M0J79AL
M0J95AL
M0J83AL
M0J99AL

Acessórios

Bandeja de papel HP PageWide para 550 folhas
Bandeja de papel HP PageWide para 550 folhas e suporte
Três bandejas de papel HP PageWide para 550 folhas e suporte
Bandeja de papel HCI HP PageWide para 4.000 folhas e suporte
Módulo de memória HP de 128 GB
Painel de controle HP com Hardware Integration Pocket de 8" (20,3 cm)
Painel de controle HP com Hardware Integration Pocket de 4,3" (10,9 cm)

A7W99C
W1B50C
W1B51C
W1B52C
W1B49C
W1B53C
W1B54C

Serviços da HP

Garanta que seus investimentos em imagem e impressão estejam seguros com o Care Pack, parte do HP Care.
Escolha seu pacote de serviços para manter sua multifuncional funcionando e seus negócios em andamento. Agora
sua equipe pode passar menos tempo solucionando problemas e mais tempo realizando tarefas. Para mais detalhes,
visite hp.com/go/cpc.35

Aumente o desempenho — a opção é
sua. O HP Care fornece opções para
ajudá-lo a gerenciar imagem e
impressão — dos serviços Care Pack
até os serviços personalizáveis e de
consultoria. Com os serviços HP
Managed Print, nós supervisionamos
tudo para você.

Soluções

Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com ret. de mídia com defeito + próximo dia útil, por 3 anos
Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com ret. de mídia com defeito + próximo dia útil, por 4 anos
Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com ret. de mídia com defeito + próximo dia útil, por 5 anos
Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com retenção de mídia com defeito e chamada para reparo
no próximo dia útil, por 3 anos
Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com retenção de mídia com defeito e chamada para reparo
no próximo dia útil, por 4 anos
Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com retenção de mídia com defeito e chamada para reparo
no próximo dia útil, por 5 anos
Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com ret. de mídia com defeito + próximo dia útil, por 1 ano
Suporte a hardware da HP MFP PW Pro 77x com retenção de mídia com defeito com chamada para
reparo no próximo dia útil, por 1 ano

U9LH6E
U9LH7E
U9LH8E
U9LJ2E
U9LJ3E
U9LJ4E
U9LJ8PE
U9LK2PE

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd
HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager
Para saber mais sobre infraestrutura, gerenciamento e soluções de fluxo de trabalho disponíveis, acesse
hp.com/go/printing solutions
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1

A declaração de menor custo por página em cores se aplica a dispositivos que não são vendidos sob contrato: Comparação de dispositivos HP PageWide A3 com a maioria das multifuncionais a laser/tinta em
cores da categoria (US$ 3.000 - US$ 7.499) e impressoras de função única a laser/tinta em cores (US$ 1.500 – US$ 2.999) em janeiro/fevereiro de 2017; participação no mercado conforme relatada pela IDC
em Q4 2016. Custo por página (CPP) informado no relatório de preços e promoções de janeiro/fevereiro de 2017 pela Gap Intelligence, comparações pra dispositivos/suprimentos não vendidos sob contrato
são baseados em especificações publicadas dos cartuchos de mais alta capacidade dos fabricantes, inclusive de consumíveis de longa duração e rendimento em páginas. Rendimento médio declarado com
base na ISO/IEC 24711 e na impressão contínua no modo padrão. O rendimento real varia com base no conteúdo de páginas impressas e outros fatores. Para obter mais informações, acesse
hp.com/go/learnaboutsupplies e hp.com/go/PageWideClaims.
2
A comparação tem base na norma de rendimento de cartucho ISO 24711 para cartuchos HP PageWide série 992 de alto rendimento originais em comparação com os cartuchos HP PageWide série 992
originais. Os cartuchos de alto rendimento não acompanham a impressora; devem ser adquiridos separadamente. Saiba mais em hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Declaração de menos peças de manutenção com base em análise do BLI de multifuncionais A3 líderes da categoria em agosto de 2016; os cálculos usam rendimentos classificados do fabricante
publicamente disponíveis e/ou publicados para consumíveis de longa duração e supõem uma quantidade de 600.000 páginas impressas (usando uma taxa de cor de 60% preto/40% em cores). Saiba mais em
hp.com/go/pagewideclaims.
4
Comparação com base na impressão no modo Profissional.
5
Declaração sobre energia com base em todos os dados TEC relatados em energystar.gov em novembro de 2016. Dados normalizados para determinar a eficiência de energia das impressoras a laser A3 em
cores da categoria com velocidade publicada de 20 a 80 ppm, excluindo outros produtos HP PageWide. Sujeito às configurações do dispositivo. Os resultados reais podem variar.
6
A disponibilidade do programa pode variar. Para obter mais informações, acesse hp.com/recycle.
7
Comparação com base em especificações publicadas pelos fabricantes para o modo em cores mais rápido disponível em todas as impressoras A3 empresariais em cores de US$ 1.000 a US$ 2.500 e
multifuncionais empresariais em cores de US$ 2.000 a US$ 5.000 em agosto de 2016, excluindo outros produtos HP PageWide e produtos com 1% ou menos de participação no mercado conforme
participação no mercado relatada pela IDC em Q2 2016. Velocidades da HP PageWide com base no modo Escritório em geral e excluindo a primeira página. Saiba mais em hp.com/go/printerspeeds.
8
A multifuncional HP PageWide Pro 772dw imprime até 35/55 ppm, A4, só frente (modo Profissional/modo Escritório em geral). A multifuncional HP PageWide Pro 777z imprime até 45/65 ppm, A4, só frente
(modo Profissional/modo Escritório em geral). Velocidades ISO medidas utilizando ISO/IEC 24734. Exclui a primeira página ou o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, acesse
hp.com/go/printerclaims.
9
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 roteadores de 2,4 GHz.
10
O dispositivo móvel precisa ser 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. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/mobileprinting.
11
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.
12
Bluetooth ® é uma marca comercial dos respectivos proprietários e utilizada sob licença pela HP Inc.
13
O recurso funciona com Microsoft® Word e PowerPoint 2003 posteriores. Somente fontes de idiomas latinos são suportadas.
14
Velocidades de digitalização medidas no ADF. As velocidades reais de processamento podem variar conforme a resolução da digitalização, as condições da rede, o desempenho do computador e o software.
15
É necessário adquirir bandejas de papel opcionais para atingir a capacidade máxima de entrada.
16
Se você usa o HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/securitymanager.
17
Se você usar um leitor de cartão por proximidade opcional no dispositivo para que seja autenticado e recuperar seu trabalho de impressão, uma solução adicional como o HP Access Control ou o
HP JetAdvantage Private Print é necessária. O módulo de memória de 128 GB não acompanha a impressora, deve ser adquirido separadamente.
18
O HP Web Jetadmin está disponível para download gratuito em hp.com/go/webjetadmin.
19
O HP Universal Print Driver está disponível para download gratuito em hp.com/go/upd.
20
Com base em uma avaliação da HP de ofertas de SaaS de fabricantes de impressão em 1 de setembro de 2016, nenhum outro fabricante de impressão oferece uma única plataforma para gerenciamento
de usuários e aplicativos. Necessário acesso à Internet. Os navegadores suportados incluem Microsoft® Internet Explorer® 9-11, Google Chrome™ 9 e mais recentes, Mozilla® Firefox® 4 e mais recentes e
Safari 5® e mais recentes. Compatível com determinados dispositivos HP LaserJet, PageWide, OfficeJet Pro e Digital Sender Flow que podem se conectar à Internet. Pode exigir uma atualização de firmware.
Saiba mais em hp.com/go/jetadvantageondemand.
21
O Hardware Integration Pocket (HIP) não acompanha a impressora, deve ser adquirido separadamente. As soluções implantadas usando o HIP podem exigir aquisição adicional. Para obter uma lista
selecionada de soluções compatíveis, acesse hp.com/go/gsc.
22
A multifuncional HP PageWide Pro 772dw vem por padrão com a bandeja de uso geral para 100 folhas e duas bandejas de papel para 550 folhas que suportam até o tamanho Carta (A4). A multifuncional
HP PageWide Pro 777z vem por padrão com a bandeja de uso geral para 100 folhas e uma bandeja de papel para 550 folhas que suporta até 279 x 432 mm (11" x 17"/A3). Os dois modelos podem
acrescentar um dos seguintes acessórios opcionais: Bandeja de papel para 550 folhas, bandeja de papel para 550 folhas e suporte, três bandejas de papel para 550 folhas e suporte ou bandeja de papel HCI
para 4.000 folhas e suporte. As bandejas opcionais para 550 folhas suportam até 279 x 432 mm (11" x 17"/A3). A bandeja HCI opcional suporta até o tamanho Carta (A4).
23
Os cartuchos de alto rendimento não acompanham a impressora; devem ser adquiridos separadamente. A comparação tem base na norma de rendimento de cartucho ISO 24711 para cartuchos HP
PageWide série 970 de alto rendimento originais em comparação com os cartuchos HP PageWide série 970 originais. Saiba mais em hp.com/go/learnaboutsupplies.
24
Os cartuchos de rendimento extra-alto não acompanham a impressora; devem ser adquiridos separadamente. A comparação tem base na norma de rendimento de cartucho ISO 24711 para cartuchos HP
PageWide série 970 de rendimento extra-alto originais em comparação com os cartuchos HP PageWide série 970 originais. Saiba mais em hp.com/go/learnaboutsupplies.
25
A comparação tem base na norma de rendimento de cartucho ISO 24711 para cartuchos HP PageWide série 992 de rendimento extra-alto originais em comparação com os cartuchos de rendimento extraalto HP PageWide série 970 originais. Saiba mais em hp.com/go/learnaboutsupplies.
26
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.
27
Medidos após 15 minutos no modo de suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do software, driver, complexidade do documento e tempo no modo de suspensão.
28
Com base na norma ITU-T Test Image nº 1, com resolução padrão. Páginas mais complexas ou de resolução superior irão demorar mais e utilizar mais memória.
29
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 substituição de
suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendido.
30
O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas geradas por mês. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color
LaserJet e permite a implantação adequada de impressoras e multifuncionais para satisfazer as demandas de indivíduos ou grupos conectados.
31
A impressora exige uma conta no ePrint. Aplicativos ou software podem ser necessários. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
32
Compatível com os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad, iPad 2, iPhone (3GS ou posterior), iPod touch (3ª geração ou posterior). Funciona com impressoras da HP habilitadas para
AirPrint e requer que a impressora esteja conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso.
33
Software com solução total disponível apenas para Windows® 7 e mais recentes, software UPD disponível apenas para Windows 7 e mais recentes, arquivos executáveis da HP Software para Mac e Windows
não estão mais incluídos no CD fornecido, mas podem ser baixados de hp.com (e podem ser disponibilizados por meio de execução de CD em algumas regiões), sistemas operacionais Windows legados (XP,
Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão e digitalização com um conjunto de recursos reduzido.
34
Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de operação. Isso vai danificar a impressora e anular a garantia do produto. O consumo de energia
nos modos de suspensão depende da capacidade de comutação da rede do cliente, da configuração do usuário e da atividade na rede. O consumo de energia nos modos de suspensão depende da capacidade
de comutação da rede do cliente, da configuração do usuário e da atividade na rede. O consumo de energia nos modos de impressão varia por tipo de documento e condições de uso.
35
Os níveis de serviço e tempos de resposta podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do hardware. Restrições e limitações são aplicáveis. Para obter
mais detalhes, visite hp.com/go/cpc.

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

Compartilhe com colegas
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