Mais desempenho
e proteção do que nunca

Impressões rápidas e de
alto impacto
Acelere a eficiência

Cartuchos de toner originais HP com JetIntelligence

Realize tarefas rapidamente. Conte com uma impressora que
fornece documentos de alta qualidade com consistência e
rapidez — por um preço acessível.

Impressão móvel fácil
Mantenha-se conectado aos
negócios

Imprima e digitalize facilmente a partir do seu smartphone
com o versátil recurso de impressão móvel.3 Amplie seu
alcance de impressão usando redes Ethernet e sem fio.10

Proteja e gerencie

Ofereça à sua empresa o máximo de desempenho com a
proteção adicional de tecnologia antifraude7 — algo que a
concorrência simplesmente não consegue oferecer.

Proteja o que é mais importante
Proteja dados, dispositivos e documentos usando um
conjunto de recursos fundamentais de segurança e
gerenciamento (somente na HP LaserJet Pro série M200).

Mais desempenho

Aumente a segurança, restaure o
controle

Toner ColorSphere 3

• Núcleo com baixo ponto de fusão = velocidades de impressão
mais altas com a qualidade da HP
• Revestimento rígido = toner durável para maior rendimento

O HP JetAdvantage Private Print ajuda a impedir o acesso não
autorizado a trabalhos de impressão confidenciais e oferece
aos usuários a flexibilidade de coletar suas impressões
em qualquer dispositivo compatível (somente em alguns
modelos).11

Toner preto de alta precisão

• 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 de maximização de páginas

• Criada com peças menores e mais robustas8
• Obtenha resultados consistentes, com menos desgaste dos
cartuchos8

Tecnologia de medição de impressão

• Indicadores mais confiáveis9 para garantir que você obtenha o
máximo de impressões possível de seus cartuchos

Mais proteção

Tecnologia antifraude7

• Ajuda você a identificar a diferença entre cartuchos originais
HP e cartuchos usados ou falsificados
• Compatível com as políticas que você estabelece para seu
conjunto de dispositivos de impressão

Remoção automática do lacre

• O lacre do toner é removido automaticamente para você
• Comece a imprimir sem demora

Com base nas especificações publicadas pelo fabricante vigentes em 1o de junho de 2016.
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.
3
Os recursos de impressão móvel variam de acordo com o modelo. Para obter detalhes sobre requisitos
de impressão local, acesse hp.com/go/mobileprinting. Requer download do HP Smart App. Os recursos
controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. Para obter a lista
completa dos sistemas operacionais compatíveis e mais detalhes, acesse
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Com base em testes internos ou nas especificações publicadas pelo fabricante vigentes em agosto de 2016.
5
A mais alta velocidade de impressão em frente e verso de sua classe, em comparação com a maioria
das impressoras a laser coloridas e AiOs a laser coloridos com preços inferiores a US$ 300 e US$ 450,
respectivamente, e velocidade de impressão de 0 a 30 ppm, com base na participação de mercado relatada
no "CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker" da IDC. Velocidade de impressão em frente e verso automática
com base nas especificações publicadas pelo fabricante vigentes em 12 de junho de 2017. Para obter mais
informações, acesse hp.com/go/printerspeeds.
6
Comparação de FPO com base na maioria das especificações de FPO publicadas pelos fabricantes vigentes
em 10 de abril de 2017. Inclui MFPs e impressoras a laser coloridos com preços inferiores a US$ 450 e
US$ 300, respectivamente, com base na participação de mercado relatada pela IDC para o quarto trimestre
de 2016. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printerspeeds.
7
A HP LaserJet Pro M102 e o MFP M130 não têm suporte para tecnologias antirroubo ou somente HP.
8
Em comparação com a geração anterior de cartuchos de toner HP LaserJet.
9
Em comparação com os medidores de cartucho de produtos antecessores.
10
Os recursos de rede variam de acordo com o modelo.
11
Aplica-se apenas ao MFP HP LaserJet Pro M227fdw, à HP Color LaserJet Pro M254dw e ao MFP M281fdw.
O HP JetAdvantage Private Print está disponível sem custo adicional e requer que a impressora ou o
multifuncional esteja conectado à Internet com serviços web habilitados. Não disponível em alguns países.
Para obter mais informações, acesse hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Repense a
maneira como
as empresas
imprimem

LaserJet Pro

A renomada qualidade HP.
A decisão de negócios
mais fácil.

Conheça as HP LaserJets

HP LaserJet Pro M102w
• Ideal para equipes de 1
a 5 pessoas, imprimindo
de 150 a 1.500 páginas
por mês
• Supera a maioria
das impressoras
monocromáticas da
concorrência em facilidade
de uso geral e economia
de energia1
• A mais rápida saída da
primeira página (FPO)
a partir da suspensão,
em comparação com a
concorrência — apenas
7,9 s1, 2
• A bandeja multiuso
de maior capacidade,
em comparação com a
concorrência1
• Impressão móvel fácil com
o HP Smart App3

HP LaserJet Pro
M203dw
• Ideal para equipes de 1 a
10 pessoas, imprimindo
de 250 a 2.500 páginas
por mês
• A mais alta velocidade
de impressão em frente
e verso, em comparação
com a concorrência4
• Supera a maioria
das impressoras
monocromáticas
concorrentes em
desempenho, facilidade
de uso geral e economia
de energia1
• A mais rápida saída da
primeira página (FPO)
a partir da suspensão,
em comparação com a
concorrência — apenas
6,7 s1, 2
• Impressão móvel fácil com
o HP Smart App3

Conheça as novas HP Color LaserJets

MFP HP LaserJet Pro
série M130

MFP HP LaserJet Pro
série M227

(Ilustração do modelo M130fw)

(Ilustração do modelo
M227fdw)

• Ideal para equipes de 1
a 5 pessoas, imprimindo
de 150 a 1.500 páginas
por mês
• Supera a maioria dos
MFPs monocromáticos
concorrentes em
facilidade de uso geral e
economia de energia1
• A mais rápida saída da
primeira página (FPO)
a partir da suspensão,
em comparação com a
concorrência — apenas
8,8 s1, 2
• A maior tela de toque
colorida, em comparação
com a concorrência1
• ADF para 35 folhas (fn/fw)
• Impressão móvel fácil com
o HP Smart App3

• Ideal para equipes de 1 a
10 pessoas, imprimindo
de 250 a 2.500 páginas
por mês
• A mais alta velocidade
de impressão em frente
e verso, em comparação
com a concorrência4
• Supera a maioria dos
MFPs monocromáticos
concorrentes em
desempenho, facilidade
de uso geral e economia
de energia1
• A mais rápida saída da
primeira página (FPO)
a partir da suspensão,
em comparação com a
concorrência — apenas
7,7 s1,2
• ADF para 35 folhas
• Impressão móvel fácil com
o HP Smart App3

HP Color LaserJet Pro
M254dw

MFP HP Color LaserJet
Pro M180nw

MFP HP Color LaserJet
Pro M281fdw

• Ideal para equipes de 1 a
10 pessoas, imprimindo
de 150 a 2.500 páginas
por mês
• Supera a concorrência
devido a oferecer cores
extraordinárias e a
mais alta velocidade de
impressão em frente e
verso de sua classe5
• A mais rápida saída da
primeira página (FPO)
de sua classe — apenas
10,2/12,0 segundos a
partir do modo "Pronta"/
suspensão2, 6
• Tela de toque colorida de
2,7" (6,85 cm) e porta USB
de fácil acesso
• Impressão móvel fácil com
o HP Smart App3

• Ideal para equipes de 1
a 5 pessoas, imprimindo
de 150 a 1.500 páginas
por mês
• Supera a concorrência
devido à oferecer
excelente qualidade de
cor, altas velocidades de
impressão e cópia e maior
versatilidade — por um
ótimo preço
• Rápida saída da primeira
página (FPO) a partir da
suspensão — apenas
12,8 s (em preto)2
• Impressão móvel fácil com
o HP Smart App3

• Ideal para equipes de 1 a
10 pessoas, imprimindo
de 250 a 2.500 páginas
por mês
• Supera a concorrência
devido a oferecer
cores extraordinárias,
produtividade simplificada
e a mais alta velocidade
de impressão em frente e
verso de sua classe5
• A mais rápida saída da
primeira página (FPO)
de sua classe — apenas
10,3/11,9 segundos a
partir do modo "Pronta"/
suspensão2, 6
• Tela de toque colorida de
2,7" (6,85 cm) e porta USB
de fácil acesso
• ADF para 50 folhas
• Impressão móvel fácil com
o HP Smart App3

