Guia do produto

Apresentamos a menor
impressora a laser do mundo
em sua categoria1
HP LaserJet Pro séries M15 e MFP M28

HP LaserJet Pro MFP M28w
HP LaserJet Pro M15w

Produtividade que cabe
em qualquer lugar

Qualidade
sem concessões

Impressão e digitalização
móveis fáceis com o
HP Smart App2

A opção perfeita para
praticamente qualquer
espaço e orçamento
Assuma projetos com uma
HP LaserJet Pro ultrapequena
e acessível. Obtenha uma
impressão rápida, além de
desempenho produtivo
de multifuncional (M28w)
e a qualidade confiável
profissional que você espera.

Produtividade que cabe em qualquer
lugar
Acabe os projetos de impressão rapidamente usando a menor
impressora a laser da categoria.1 Além disso, digitalize e copie
(MFP M28w) e conclua as tarefas facilmente, com soluções
intuitivas de digitalização e cópia.

Qualidade sem concessões

Obtenha um desempenho confiável e acessível desde o início.
Produza a qualidade profissional que você espera de uma HP
LaserJet, direto da caixa.

Impressão e digitalização móveis
fáceis com o HP Smart App2

Mantenha-se conectado aos negócios. Imprima e digitalize
direto de seu smartphone, salve digitalizações e envie para sua
impressora, verifique os suprimentos e faça pedidos de toner
facilmente com o HP Smart App.2
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Produtividade que cabe
em qualquer lugar
Obtenha um desempenho rápido com a menor
impressora a laser do mundo em sua categoria1 e
acabe projetos prontamente.

Impressão rápida

Maximize seu tempo em atividade com velocidades
de impressão de até 19 páginas por minuto (ppm).3

Desempenho versátil

Lide com o que for essencial com a HP LaserJet Pro
MFP M28w e recursos de digitalização e cópia que
economizam tempo. Transforme arquivos de papel
em ativos digitais e envie seu trabalho para mais
lugares com aplicativos de negócios pré-carregados.4
Copie facilmente os dois lados de documentos de
identidade no mesmo lado de uma folha de papel.

Tamanho pequeno, impressões
profissionais
Obtenha impressões de qualidade ultra-alta, além
de confiança com a qual você pode contar em
uma impressora a laser tão pequena que cabe
praticamente em qualquer lugar.

Projetada para simplicidade

Projetada com inteligência e elegância, essa
impressora a laser é extremamente intuitiva para
usar. Ela não somente parece eficiente e simples,
ela é.
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Qualidade sem
concessões
Obtenha o desempenho e a confiabilidade que você
deseja por menos, direto da caixa. Essas impressoras a
laser compactas oferecem qualidade excepcional na qual
você pode confiar.

Qualidade de laser, página após página
Conte com impressões consistentemente excepcionais de
uma impressora a laser surpreendentemente pequena,
usando um cartucho de toner original HP. Obtenha a
qualidade que você espera de um líder do setor.

Ligada quando você precisa dela,
desligada quando não precisa
Ajude a economizar energia com a tecnologia HP AutoOn/Auto-Off — inteligência que é capaz de ligar sua
impressora ou multifuncional quando você precisa e
desligar quando ela não é mais necessária.5

Pronta para funcionar, imediatamente
Acelere a produção dos trabalhos de impressão usando
um cartucho de toner original HP pré-instalado e
especialmente projetado.

4

HP LaserJet Pro séries M15 e MFP M28

Impressão e digitalização
móveis fáceis com o
HP Smart App2
Imprima a partir de uma variedade de dispositivos
móveis6, digitalize direto de seu smartphone com o HP
Smart App2 e acesse e compartilhe recursos facilmente
com recursos sem fio integrados.7

Imprima a partir da nuvem, digitalize
direto de seu smartphone e muito mais2
Obtenha o aplicativo que foi projetado para controlar
completamente sua impressora. Imprima direto de seu
smartphone, digitalize em trânsito e faça pedidos de toner
facilmente com o HP Smart App.2

Seu dispositivo, sua escolha
Imprima facilmente documentos, apresentações e outros
materiais de negócios direto de seu smartphone ou
tablet.6

Amplie seu alcance de impressão
Mantenha seu escritório conectado. As capacidades sem
fio integradas permitem que você acesse, imprima e
compartilhe recursos facilmente em uma rede.7

Sem rede, sem problemas
Imprima facilmente direto de seu smartphone ou tablet —
sem acessar nenhuma rede — de qualquer lugar de seu
espaço de trabalho. A impressão Wi-Fi Direct® permite que
você conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua
impressora.8
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O poder de sua impressora na
palma de sua mão
Imprima documentos comerciais, digitalize direto de seu smartphone e faça
pedidos de toner facilmente com o HP Smart App.2

Imprimir acabou
de ficar mais
produtivo

Baixe o aplicativo HP Smart
App de sua loja de aplicativos
para dispositivos móveis.
Acesse e imprima
rapidamente documentos de
seu smartphone, do Dropbox
e do Google DriveTM.2

Digitalizações
incríveis, agora
em seu
smartphone

Digitalize várias páginas
usando sua câmera e salve
como PDF ou JPEG; em
seguida, compartilhe com sua
impressora ou multifuncional,
e-mail ou a nuvem — de
praticamente qualquer lugar.2

Gerencie a
impressora e os
suprimentos sem
esforço
Controle sua impressora
ou multifuncional de
praticamente qualquer lugar
usando seu smartphone.
Monitore e faça pedidos de
suprimentos diretamente
pelo aplicativo.2

O HP Smart App é compatível
com dispositivos Apple e
Android™.
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HP LaserJet Pro
MFP M28w
Painel de controle
intuitivo com LCD
com ícones e botão
Cópia de ID

O scanner de mesa admite
papel de até 21,6 cm x 29,7
cm (8,5" x 11,7")

Conexão em
rede sem fio7,
impressão
Wi-Fi Direct8

Cartucho de
toner original HP
pré-instalado
Escaninho
de saída para
100 folhas

Porta USB
2.0 de alta
velocidade
Bandeja de entrada para 150 folhas

Destaques da série
HP LaserJet Pro M15w

HP LaserJet Pro MFP M28w

W2G51A

W2G55A

Impressão

Impressão, cópia e digitalização

Velocidade de impressão (Carta/A4)

Até 19/18 ppm

Até 19/18 ppm

Conectividade

USB, 802.11b/g/n sem fio7

Capacidade de impressão móvel

HP Smart App , Wi-Fi Direct , Google Cloud Print
Apple AirPrint10, certificação Mopria

Painel de controle

LED

Cópia de ID

Não disponível

Dimensões (L x P x A)

345 x 190 x 160 mm (13,60” x 7,50” x 6,30”)

Código do produto
Funções
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USB, 802.11b/g/n sem fio7
8

,

TM9

HP Smart App2, Wi-Fi Direct8, Google Cloud Print9,
Apple AirPrint10 , certificação Mopria
LCD com ícones

360 x 264 x 198 mm (14,20” x 10,40” x 7,80”)
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Informações para pedidos
Para solicitar a HP Color LaserJet Pro séries M15 e MFP M28 e suprimentos, acesse
hp.com. Para entrar em contato com a HP em seu país, acesse hp.com/go/contact.
Se você não tiver acesso à Internet, entre em contato com seu revendedor HP
qualificado.

HP LaserJet Pro
M15w

HP LaserJet
Pro MFP M28w

1

Menor volume do mundo nessa categoria comparado apenas com as dimensões da maioria das impressoras pessoais a laser em todo o mundo (definidas como impressoras a laser
monocromáticas vendidas a menos de US$ 100 e multifuncionais a laser monocromáticas vendidas a menos de US$ 150); pesquisa interna da HP sobre as especificações publicadas pelos
fabricantes em 9 de outubro de 2017 e estudo do Keypoint Intelligence-Buyers Lab feito em 2017 comissionado pela HP. Participação de mercado conforme relatada pelo “CYQ2 2017
Hardcopy Peripherals Tracker” da IDC. O espaço físico medido para a impressora HP LaserJet Pro série M15 é de 649,29 cm² (100,64 polegadas quadradas) e para a multifuncional HP LaserJet
Pro série MFP M28 é de 956,13 cm² (148,2 polegadas quadradas). Para obter detalhes, consulte keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series.
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Requer download do HP Smart App. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. Veja a lista completa de sistemas operacionais
compatíveis e detalhes em http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, acesse hp.com/go/mobileprinting.

3

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. Para obter detalhes, acesse hpconnected.com.
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A digitalização com aplicativos de negócios está disponível apenas com o modelo HP LaserJet Pro MFP M28w. Requer conexão da impressora com a 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.
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Os recursos da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off estão sujeitos à impressora e às configurações; podem exigir uma atualização de firmware.
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Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, acesse hp.com/go/mobileprinting.
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As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
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O dispositivo móvel precisa estar conectado ao sinal do Wi-Fi Direct® de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Detalhes em hp.com/go/
mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
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Requer registro no Google Cloud Print™ e uma conta do Google™. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
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O dispositivo móvel precisa ter instalado o iOS v7.0 ou superior. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting .

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

Compartilhe com colegas
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