Planilha de dados

MFP HP LaserJet Enterprise série
M632
Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina
desempenho, eficiência de energia e segurança.
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Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina um desempenho e
uma eficiência energética excecionais com impressão de qualidade profissional, tudo
enquanto protege a sua rede de ataques com a segurança mais sólida do setor.
1

A impressão mais segura do mundo1
● Com o HP Sure Start, cada impressora regularmente verifica seu código operacional e se repara após
tentativas de hacks.
● A detecção de intrusão de tempo de execução monitora continuamente ataques, para detectá-los e
pará-los; depois, reinicia o sistema.
● Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin—e ajude a aumentar a
eficiência da empresa.2
MFP HP LaserJet Enterprise M632fht

● Dê, aos grupos de trabalho, o necessário para ter sucesso. Escolha e implante facilmente mais de 180
soluções de terceiros e da HP.
Desempenho de alta velocidade e eficiência energética
● Agilize suas tarefas e economize papel. Imprima documentos frente e verso quase tão rápido que só de um
lado.
● Essa impressora retorna da suspensão e imprime sua primeira página mais rápido—em até 7 segundos.4
● Esta MFP usa excepcionalmente pouca energia—graças ao design inovador e à tecnologia de toner.5

MFP HP LaserJet Enterprise Flow M632z

● As opções de manuseio de papel incluem suporte com rodas e alimentador de entrada para 550 folhas
tamanhos de A6 a ofício.
Mais. Páginas, desempenho e proteção.6
● Produza textos nítidos, pretos intensos e gráficos nítidos com o toner preto de precisão.
● Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence produzem mais páginas por cartucho do que seus
antecessores.6
● Ajude a manter a qualidade HP original pela qual você pagou, com tecnologia antifraude e autenticação de
cartuchos.
● Gaste menos tempo trocando o toner, e mais tempo fazendo negócios. Use cartuchos de toner de alto
rendimento.7
Dê, aos grupos de trabalho, a velocidade de que precisam
● Ajude os grupos de trabalho a capturar todas as páginas facilmente e detectar possíveis erros ou páginas
faltando — sempre.
● Insira mais dados rapidamente e com precisão usando o teclado extensível.
● Garanta que todos os documentos digitalizados sejam devidamente orientados, cortados ao tamanho e
otimizados para escala de cinza.
● Carregue até 150 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização rápida,
não assistida.

1 Com base em análise feita pela HP e publicada em 2016 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança que pode monitorar ataques para detectá-los e pará-los
depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Para mais informações: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims 2 O HP Web

automaticamente e
Jetadmin está disponível para download gratuito em http://www.hp.com/go/webjetadmin 3 Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A
velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 4 Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver,
complexidade do documento e tempo em suspensão. 5 Com base em testes da HP usando o método de consumo normal de eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme relatado em energystar.gov contra os três concorrentes líderes em
agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/Ljclaims 6 Mais páginas em comparação com as afirmações de cartuchos anteriores com base no rendimento de página dos cartuchos de toner HP LaserJet 37X
pretos originais de alto rendimento com os cartuchos de toner HP LaserJet 87X pretos originais de alto rendimento. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 7 Cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento
HP 37X não incluídos; adquira-os separadamente. 8 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. 9
Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de emissões permitidos pelo FCC para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser
colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco major de interferências nas comunicações de rádio.
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Descrição do produto

MFP HP LaserJet Enterprise M632fht

1. Pocket de integração de hardware1
2. Porta USB de fácil acesso2
3. Bandeja de saída para 500 folhas
4. Porta esquerda (acesso a toners)
5. Impressão automática frente e verso
6. Bandeja 2 entrada p/ 550 folhas
7. Alimentador de papel com suporte e gabinete 1x550-sheet
opcional
8. ADF com capacidade para 150 folhas com digitalização de
frente e verso em única passagem
9. Visor tátil a cores intuitivo de 8 pol. (20,3 cm) com ícones
10. Disco rígido seguro de alto desempenho HP
11. Porta direita (acesso ao caminho de impressão)
12. Bandeja 1 de uso geral para 100 folhas
13. Porta USB host
14. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
15. Slot para trava de segurança do tipo cabo
16. Porta Gigabit Ethernet

Vista frontal

17. Porta de fax

Aproximação das portas
de E/S

Série em resumo

Modelo
Número de peça
Velocidades de impressão (carta/A4)

3

Funcionalidade de fax

MFP HP LaserJet Enterprise M632fht

MFP HP LaserJet Enterprise Flow M632z

J8J71A

J8J72A

Até 65 ppm/61 ipm
√

Até 65 ppm/61 ipm

Disco rígido protegido de alto desempenho HP √

√
√

Bandeja 1 para 100 folhas, bandeja 2 para 550
folhas

√

√

Alimentador de papel para 550 folhas4

Opcional (até 1)

Opcional (até 1)

Alimentador de papel com suporte e gabinete
1x550-sheet opcional4

√

Não disponível

3 alimentadores de papel para 500 folhas e
base

Não disponível

Não disponível

Alimentador HCI para 550 folhas e 2 000 folhas e Não disponível
suporte4

√

Alimentador de envelopes

Opcional (até 1)

Opcional (até 1)

Agrafador/empilhador com 3 bandejas com
impressão offset

Não disponível

√

Recursos avançados de fluxo de trabalho,
incluindo teclado retrátil5

Não disponível

√

Impressão móvel direta

Wireless Direct opcionais6/NFC7
Opcional 9

Wireless Direct opcionais6/NFC7
Opcional 9

Conexão de rede sem fio

1 As soluções implementadas através do Hardware Integration Pocket (HIP) poderão necessitar de uma aquisição adicional. 2 Um administrador deve ativar a porta USB de fácil acesso antes da utilização. 3 Medida de acordo com a norma ISO/IEC 24734 e excluindo o primeiro conjunto de
documentos de teste. Para saber mais informações, aceda a hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, a aplicação de software, o controlador e a complexidade do documento. 4As impressoras multifunções HP LaserJet Enterprise M631z,

M632fht, Flow M632z, e Flow M633z é possível adicionar até 1 alimentador de papel para 550 folhas adicional opcional. Os Flow M631h, M632h, e M633fh é possível adicionar até 4 alimentadores de papel para 550 folhas adicionais opcionais; ou é possível adicionar um dos outros
acessórios opcionais (alimentador para 550 folhas e suporte, alimentador para 3x550 folhas com suporte e armário, ou alimentador de elevada capacidade para 1x550 folhas e 2 000 folhas e suporte) e até 1 alimentador para 550 folhas adicional opcional. 5 A impressão Wi-Fi Direct está
incorporada nos modelos HP LaserJet Enterprise M631z e Flow M633z. Todos os outros modelos é possível adicionar a capacidade de funcionamento em rede sem fios ao adquirir o Servidor de Impressão HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct opcional. O dispositivo móvel precisa ser
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 também pode ser necessário. Para detalhes, consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial
registrada da Wi-Fi Alliance®. 6 O recurso de toque para imprimir requer a aquisição do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC. Para mais informações, consulte hp.com/go/businessmobileprinting 7 O
recurso de toque para imprimir requer a aquisição do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct (exceto modelos M631z e Flow M633z). O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC. Para mais informações, consulte hp.com/go/businessmobileprinting
8 Bluetooth Low Energy está incluído apenas no modelo de as impressoras multifunções HP LaserJet Enterprise M631z e Flow MFP M633z e não pode ser adicionado a outros modelos. Bluetooth® é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença. 9A todos
os modelos é possível adicionar a capacidade de funcionamento em rede sem fios ao adquirir o Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw opcional. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ser limitado durante as ligações
VPN ativas.
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Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias
consequências, então a HP fornece suporte
além da garantia padrão. Você se beneficia
com risco reduzido, maior tempo de
funcionamento, fornecimento de serviços
previsível e sem custos com reparos
imprevistos. Os serviços HP Care Pack
fornecem um pacote abrangente de serviços
de proteção projetados para manter o
hardware e o software da HP em pleno
funcionamento para que os funcionários
possam se manter produtivos.
No próximo dia útil, no local, com retenção de
mídia defeituosa:
Os clientes podem reter sua unidade de disco
rígido e manter o controle dos dados
confidenciais.
Mesmo dia, no local da instalação –
atendimento em 4 horas, 9 horas por dia, 5
dias por semana e 13 horas por dia, 5 dias por
semana:
Um técnico da HP é enviado ao local do cliente
no mesmo dia útil para reparo, em até 4 horas,
caso o problema não possa ser resolvido por
suporte remoto. Vários períodos de suporte
estão disponíveis para diferentes requisitos.
Substituição no dia útil seguinte:
Envia uma unidade de substituição
permanente é enviado no dia útil seguinte por
via aérea, caso o problema não possa ser
resolvido remotamente. Os custos de envio
são pré-pagas pela HP.
Para a disponibilidade de Care Packs, acesse:
hp.com/go/cpc

Principais recursos
Apenas as impressoras multifunções de Empresa HP reparam a si mesmas após ataques, em
tempo real, ao mesmo tempo que oferecem excelente gerenciabilidade. Automaticamente
monitore ameaças, detecte invasões e valide o software operacional ao mesmo tempo que
gerencia a sua frota fácil e centralizadamente.1
Com velocidades de até 65 páginas por minuto3, primeira página impressa rapidamente e uma
variedade de opções de manuseio de papel, você terá a confiança de que os seus funcionários
podem cumprir suas tarefas rapidamente, sem interrupção.
Produza mais páginas e ajude a proteger sua impressora, usando os cartuchos de toner HP
originais com JetIntelligence.6
Acelere o fluxo de trabalho, aumente a precisão e conecte-se facilmente com pessoas em toda
a sua organização. Complete trabalhos de digitalização de alto volume com muita rapidez —
até 180 ipm8 — e evite etapas extras com uma Flow MFP projetada para máxima produtividade.

Acessórios
J8J89A
J8J90A
B5L28A
B5L31A
J8031A
J8030A
F5S62A
A7W12A
A7W14A
E5K48A

HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
Alimentador de envelopes HP LaserJet
Portas USB internas HP
HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
Servidor de impressão HP sem fio HP Jetdirect 2900w
Acessório NFC/sem fio HP Jetdirect 3000w
Acessório HP Trusted Platform Module
Kit de máscaras para teclado HP LaserJet para Chinês simplificado e tradicional
Kit de sobreposição de teclado HP LaserJet para sueco
HP 1 GB DDR3 x32 SODIMM 800 MHz 144 pinos

Suprimentos
J8J96A
J8J87A
J8J88A
J8J95A
CF237A
CF237X
CF237Y

Refil do cartucho de grampos HP
Kit de manutenção HP LaserJet 110v
Kit de manutenção HP LaserJet 220v
kit de substituição de rolete do ADF HP 300
Cartucho de toner HP LaserJet 37A preto original (11.000 páginas)
Cartucho de toner HP LaserJet 37X preto original de alto rendimento (25.000 páginas)
Cartucho de toner HP LaserJet 37Y preto original de extra alto rendimento (41.000 páginas)

Serviços
U9NK2E
U9NK5E
U9NK8E
U9NL1E
U9NL4E
U9NL7E
U9NL9PE
U9NM1PE
U9NM3PE
U9NM5PE
U9NM7PE

Suporte HW 5 anos próximo dia útil c/retenção de mídia defeituosa HP
Suporte hardware HP 5 anos 4 horas 9x5 c/Retenção de mídia defeituosa HP
Suporte hardware HP 5 anos 4 horas 13x5 c/Retenção de mídia defeituosa HP
Suporte HW 5 anos pós-garantia PDU chamada de reparo c/retenção de mídia defeituosa HP
Serviço de troca de peças 5 anos próximo dia útil HP
Suporte de hardware HP 5 anos, no dia útil seguinte + máximo de 5 kits de manutenção
Suporte de hardware HP 5 anos, no dia útil seguinte + máximo de 5 kits de manutenção
Suporte de hardware 2 anos pós-garantia 4 horas 9x5 c/RMD HP
Suporte de hardware 2 anos pós-garantia 4 horas 13x5 c/RMD HP
Suporte HW 2 anos pós-grt PDU CdR HP
Suporte HW 2 anos pós-grt PDU CdR HP

1 Com base em análise feita pela HP e publicada em 2016 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança que pode monitorar ataques para detectá-los e pará-los automaticamente e

depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Para mais informações: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims 2 O HP Web Jetadmin está disponível para
download gratuito em http://www.hp.com/go/webjetadmin 3 Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração
do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 4 Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão. 5 Com base em
testes da HP usando o método de consumo normal de eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme relatado em energystar.gov contra os três concorrentes líderes em agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte
http://www.hp.com/go/Ljclaims 6 Mais páginas em comparação com as afirmações de cartuchos anteriores com base no rendimento de página dos cartuchos de toner HP LaserJet 37X pretos originais de alto rendimento com os cartuchos de toner HP LaserJet 87X pretos
originais de alto rendimento. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 7 Cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 37X não incluídos; adquira-os separadamente. 8 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A
velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. 9 Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de
3
emissões permitidos pelo FCC para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior
de interferências nas comunicações de rádio.
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MFP HP LaserJet Enterprise série M632
Especificações técnicas

MFP HP LaserJet Enterprise M632fht (J8J71A)

MFP HP LaserJet Enterprise Flow M632z (J8J72A)
Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Suporte multitarefa AIO: Sim

Funções AIO

A4: Até 61 ppm; Carta: Até 65 ppm Preto; 6; Saída da primeira página, preto: Em até 5,4 segundos; 8

Velocidade de impressão
Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi

Tecnologia de impressão

Laser; Tecnologias de resolução de impressão: FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp
1 (preto)

Número dos cartuchos de
impressão
Idiomas padrão de impressora
Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora
Gestão da Impressora
Tipo de digitalização / Tecnologia

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível somente na Web), emulação HP postscript nível 3, impressão nativa em PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso
HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impressora para Driver de impressão universal HP
Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: (CCD: Dispositivo de transferência de Cargas)
Hardware: 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 ppp

Resolução da digitalização
Formatos dos arquivos
digitalizados

Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR),
TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)
PDF pesquisável (OCR), PDF pesquisável/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF,
JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF
pesquisável/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para
impressão (.prn, .pcl, .cht)

Modos de Entrada para
Digitalização

Aplicativos no painel frontal: Cópia; Email; Salvar em pasta de rede; Salvar em USB; Salvar na memória do dispositivo; salvar para SharePoint; Aplicativos Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan ou aplicação de usuário via TWAIN

Tamanho da digitalização

Alimentador automático de documentos: 215.9 x 863.6 mm; 8,5 x 34,0 pol. máximo; 68 x 147 mm; 2.7 x 5.8 in
Mínimos; Base plana: 216 x 356 mm; Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cores)

Alimentador automático de documentos: 215.9 x 863.6 mm; 8,5 x 34,0 pol. máximo; 68 x 147 mm; 2.7 x 5.8 in
Mínimos; Base plana: 216 x 356 mm; Até 83 ppm/167 ipm (preto e branco); Até 83 ppm/167 ipm (cores)

Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cores)11; duplex: Até 111 ipm (preto e branco), até 111

Até 83 ppm/167 ipm (preto e branco); Até 83 ppm/167 ipm (cores)11; duplex: Até 167 ipm (preto e branco); Até 167
ipm (cores)

Velocidade de Digitalização

ipm (cores)

Funções avançadas do scanner

Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de trabalhos; Configuração de qualidade de saída; Resolução
digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa;
de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Autodetecção de cor; Apagar borda; Notificação de trabalho; Supressão
Supressão de página em branco; HP Quick Sets
de página em branco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientação automática; Reconhecimento óptico de caracteres
PDF, JPG, TIF, MTIFO software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN
(OCR) integrado, corte automático de página; Tonalidade automática;
encontram-se disponíveis para transferência em http://hp.com/support
PDF, JPG, TIF, MTIFO software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN
O software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN encontram-se
encontram-se disponíveis para transferência em http://hp.com/support
disponíveis para transferência em http://hp.com/support
O software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN encontram-se
disponíveis para transferência em http://hp.com/support
Interno: 30 bits; Externo: 24 bits/ 256

Características padrão
transmissão digital

Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para Sharepoint; Enviar para FTP;
Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para SharePoint; Enviar para FTP;
Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar
Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de
borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF
páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF; Autoescala de
tons; Orientação automática; Detecção de multialimentação; Alinhamento automático; Cortar auto para página; OCR

Velocidade de cópia

Preto (A4): Até 61 cpm

Resolução de cópia

Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi (vidro); Até 600 x 450 dpi (ADF)
Até 9999 cópias

Número Máximo de Cópias

25 até 400%

Dimensionamento da Copiadora
Definições de copiadora

Cópia em frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza do plano de fundo, nitidez), orientação de conteúdo com ordenação N-up, N ou Z, intercalação, livreto, criação de trabalho, borda
a borda, armazenamento de trabalho, Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia)
Até: 33,6 kbps5

Velocidade de transmissão do fax
Resolução de fax
Funcionalidades de Software
Inteligente de Fax
Funcionalidades de fax

Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi somente para faxes recebidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi
Fax armazenados; Arquivamento de fax; Encaminhamento de fax; Dimensionar para caber; Catálogo de endereços de fax; Fax LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Programar fax para feriado
Memória do fax: Superior a 500; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de
interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax: Não; Suporte de junk barrier: Sim; Marcação de números com a máxima velocidade: Até 1000
números (cada um com 210 destinos); Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não

Conectividade padrão

1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 2 USB Host (1 de impressão direta e 1 externa acessível); 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pacote de integração de hardware; 1 Fax

Capacidades de Rede

Sim, via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (opcional).
Padrão (Gigabit Ethernet incorporada)

Pronto para trabalhar em rede
Capacidade sem fios
Capacidade de impressão móvel
Memória
Velocidade do processador
Ciclo de trabalho
Manuseamento de papel

4

Opcional, ativado com a compra do servidor de impressão HP sem fio HP Jetdirect 2900w J8031A ou Acessório NFC/sem fio HP Jetdirect 3000w J8030A
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Google Cloud Print 2.0
Padrão: 1,5 GB (impressora), 512 MB (scanner); máximo: Total de 2 GB

Padrão: 1,5 GB (impressora), 1 GB (scanner); máximo: Total de 2 GB

1,2 GHz / Disco rígido: Padrão, mínimo de 320 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior)
Mensalmente, A4: Até 300.000 páginasVolume mensal de páginas recomendado: 5.000 a 30.000
Capacidades de entrada: Até 1200 folhas Padrão; Até 75 envelopes etiquetas ofício; Capacidades de saída:
Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 500 folhas Padrão etiquetas ofício; Opções de
frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 150 folhas;
Alimentador de envelopes: Sim, 75 (opcional); Bandejas para Papel Standard: 3; Tipos de Suportes de Impressão
comportados: Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impresso, pré-perfurado, colorido,
áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado;
Tamanhos personalizados das mídias: Alimentador 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Alimentador 2: 99 x 148 a 216 x
297 mm; Alimentadores 3: 99 x 148 a 216 x 356 mm

Capacidades de entrada: Até 3200 folhas Padrão; Até 75 envelopes etiquetas ofício; Capacidades de saída:
Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 500 folhas Padrão etiquetas ofício; Opções de
frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 150 folhas;
Alimentador de envelopes: Sim, 75 (opcional); Bandejas para Papel Standard: 4; Tipos de Suportes de Impressão
comportados: Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impresso, pré-perfurado, colorido,
áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado;
Tamanhos personalizados das mídias: Alimentador 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Alimentador 2: 99 x 148 a 216 x
297 mm; Alimentadores 3, 4 e 5: 99 x 148 a 216 x 356 mm
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MFP HP LaserJet Enterprise série M632
Especificações técnicas
Peso do produto
Conteúdo da caixa
Características da garantia

MFP HP LaserJet Enterprise M632fht(J8J71A)

MFP HP LaserJet Enterprise Flow M632z(J8J72A)

52,5 kg

64.3 kg

Impressora multifuncionais HP LaserJet; Cartucho de toner HP LaserJet preto original (~11K páginas); CD com drivers e documentação de software;Documentação (guia de instalação do hardware); Cabo de força1
Garantia com atendimento no local no próximo dia útil por um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Visite hp.com/support, para ver informações sobre as opções premiadas
de serviços e suporte da HP em sua região.
Qualificação ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (opções AAZ, 201)

Conformidade com standards de
eficiência energética
Painel de controle

Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início
iluminado (para retorno rápido ao menu inicial)

Software Incluído
Fontes e tipos de caracteres

Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início
iluminado (para retorno rápido ao menu inicial); Teclado estendido

Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial)

Descrição do visor

HP Connected, HP Device Experience (DXP), Driver de impressora HP PCL 6, Instalador/desinstalador de software HP, Tela de boas-vindas do Mac OS (redireciona para 123.HP.com ou a fonte de aplicativos do SO para software da
impressora), manuais online de usuário
105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas
(Calibri, Cambria); Soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Sistemas operacionais
compatíveis

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2,
42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o RT para tablets), Windows 7 todas as
edições de 32 e 64 bits, Windows 8/8.1 todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o RT para tablets), Windows Vista todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 edições de 32 bits (XP Home,
XP Pro, etc.)

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix em Windows Server 2003/2003R2, Citrix em Windows Server 2008/2008R2/2008 R2 SP1, Citrix em Windows Server
2012/2012R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) para Windows Server 2008 Terminal Services 32 e 64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5, [para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32 e 64
bits], Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, [para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32 e 64 bits], Citrix XenApp 7.5, [para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits], Citrix XenDesktop 5.6, [para Windows Server
2008 R2 Terminal Services, 32 e 64 bits], Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 , [para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32 e 64 bits], Citrix XenDesktop 7.0/7.5, [para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits],
Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Novell Servers www.novell.com/iprint), Windows Server
2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64
bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/ 64 bits Standard/
Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; Para requisitos de hardware do sistema operativo, aceda a microsoft.com; Mac: 1,3 GB de espaço disponível em disco rígido; Internet; Requisitos de hardware do SO; para mais informações,
consulte Apple.com

Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação 115V ou 220V incorporada; Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100V a 127V nominal (+/-10%), 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 12A; Tensão de entrada: 220V a 240V nominal,
(+/-10%) 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 6A; Consumo de energia: 740 watts (modo de impressão/cópia), 29,0 watts (pronta), 3,3 watts (suspensão), 0,1 watts (desligamento auto/ativação manual), 0,1 watts (desligamento manual)2
Emissões de potência acústica: 7,0 Bel; Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,9 Bel; Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A)

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 to 90% RH; Amplitude
de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH

Gestão de Segurança

Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; 1000 códigos PIN de usuário; soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachás); Rede: IPsec/firewall com
Certificado; Chave pré-compartilhada; e autenticação Kerberos; Suporta o plug-in de configuração WJA-10 IPsec; autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de controle de acesso; Dados: Criptografia
de armazenamento; PDF e Email criptografados (usa bibliotecas criptográficas FIPS 140 validadas da Microsoft); Apagamento Seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais criptografadas; Dispositivo: Slot para trava de segurança; Desativação
de porta USB; pacote de integração de hardware para soluções de segurança; Detecção de intrusão com a tecnologia de segurança da Red Ballon - monitoramento constante de ataques no dispositivo; Inicialização Segura SureStart verificação de integridade do BIOS com capacidade de autocorreção; Lista de permitidos - carrega somente código reconhecidamente bom (DLLs, EXEs,...). Gerenciamento de segurança: Compatível com HP JetAdvantage Security
Manager, mensagens de segurança de dispositivo Syslog processadas e acessíveis em Arcsight e Splunk SIEMs

1 Cartuchos incluídos; rende 11.000 páginas com base na ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 2 Os
requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados em medição do
dispositivo de 115 V. 3 Média de rendimento declarado da composição de cores (C/M/A) e preto baseada na norma ISO/IEC 19798 e em impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para
detalhes, http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 4 Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 5 Com base na imagem de teste ITU-T nº 1 em resolução padrão e codificação MMR, o dispositivo de fax HP faz transmissões a 3 segundos/página para V.34 e 6 segundos/página para V.17 6 Mensurado usando a ISO/IEC 24734,
exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 7 Medido usando-se o
recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia. 8 Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade
exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. 9 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora
e anular a garantia do produto. Valores típicos de Energy Star baseados na medição do dispositivo de 115 V. 10 Baseado no método BA TEC, com estas possíveis exceções: Configuração de atraso de suspensão de 1 minuto ou menos, Wi-Fi desativado. 11 Velocidades de
digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. 12 O software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o
controlador TWAIN encontram-se disponíveis para transferência em http://hp.com/support

Aprenda mais em hp.com
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