Folheto de especificações

Impressora HP LaserJet Pro M15w
Obtenha impressão rápida que
cabe no seu espaço e no seu
orçamento. Produza resultados
com qualidade profissional e
imprima e digitalize a partir de
seu smartphone.
1,2

Impressora habilitada para segurança
dinâmica. Somente para uso com
cartuchos que utilizam um chip original
HP. Os cartuchos com chips que não são
HP podem não funcionar, e aqueles que
funcionam hoje podem não funcionar no
futuro.
Saiba mais: http://www.hp.com/go/
learnaboutsupplies

Impressão rápida que cabe em qualquer lugar
● Maximize o seu tempo de atividade com velocidades de impressão de até 18ppm.3
● Uma LaserJet tão pequena que cabe em praticamente qualquer lugar.
● Projetada de maneira inteligente e elegante para ser simples e intuitiva de usar.

Qualidade sem concessões.
● Esta impressora laser surpreendentemente pequena oferece qualidade excepcional, página após página.
● Ajude a economizar energia, com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.4
● Rápida execução de trabalhos de impressão, usando os cartuchos de toner originais HP pré-instalados.

Impressão e digitalização móveis e fáceis, graças ao aplicativo HP Smart
● Imprima da nuvem, digitalize do seu smartphone com o aplicativo HP Smart.2
● Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets.5
● Compartilhe recursos facilmente – acesse e imprima com conexão de sem fio.6
● Conecte seu smartphone diretamente à sua impressora – e imprima com facilidade, sem acessar uma rede.7

1 Disponível somente na impressora HP LaserJet Pro M15w. 2 Requer o download do aplicativo HP Smart. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. Veja a lista completa dos sistemas operacionais
compatíveis e detalhes em http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting. 3 Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de
documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. 4 As capacidades da tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off estão sujeitas à impressora e respetivas configurações. 5 Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte hp.com/go/mobileprinting. 6 As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais
em http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. 7 O dispositivo móvel precisa ser conectado ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Veja os

detalhes em http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
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Impressora HP LaserJet Pro M15w Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada Imprimir/Ñao
Velocidade de impressão7 9

Até 18 ppm a preto; Saída da primeira página, preto: Em até 8,4 segundos

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 600 x 600 x 1 dpi

Tecnologia de impressão

Laser

Número dos cartuchos de
impressão

1 preto

Idiomas padrão de impressora

PCLmS; URF; PWG

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Apple AirPrint™, certificação Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct,
aplicativo HP Smart

Conectividade padrão

Porta USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi 802.11b/g/n integrado

Capacidade sem fios

Sim

Capacidade de impressão móvel Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0; certificação Mopria; Wi-Fi Direct,
aplicativo HP Smart
Memória
Padrão: 16 MB; Máximo: 16 MB
Velocidade do processador

500 MHz

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 8000 páginas

Volume mensal de páginas
100 a 1000
recomendado
Tipos de Suportes de Impressão Papel comum, envelope, cartão postal, rótulo
comportados
Peso suportado da mídia
65 a 120 g/m²
Tamanhos de mídia suportados

A4; A5; A6; envelopes (C5, DL); personalizado

Tamanhos personalizados das
mídias
Manuseamento de papel

105 x 148 a 216 a 297 mm
Bandeja de entrada para 150 folhas; Escaninho de saída para 100 folhas;
Bandejas para Papel Standard: 1 bandeja de entrada; Capacidades de
entrada: Até 150 folhas Padrão Transparências etiquetas ofício;
Capacidades de saída: Até 100 folhas Padrão; Até 10 envelopes
Transparências etiquetas ofício

Conteúdo da caixa

W2G51A Impressora HP LaserJet Pro M15w; Cartucho de toner HP LaserJet
preto introdutório original pré-instalado (~500 páginas); Guia de introdução;
Pôster de instalação; Folheto de suporte; Guia de garantia; Drivers e
documentação de software em CD-ROM; Cabo de força; Cabo USB

Cartuchos substitutos5

Toner HP LaserJet 48A Preto (~1000 pages)

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 346 x 189 x 159 mm; 13,6 x 7,5 x 6,3 pol.;
Máximo: 346 x 348 x 280 mm; 13,6 x 13,7 x 11 pol.

Peso do produto

3.8 kg; 8,4 lb.

Características da garantia

Garantia limitada de 1 ano

Conformidade com standards
de eficiência energética
Painel de controle

ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver
Teclado de luz LED: Botões (Sem fios, go/cancel, Alimentação) (Pronta, Sem
fios, Alimentação); 3 luzes indicadoras de diodo emissor de luz (LED) (Atenção,
Sem fios, Alimentação).

Software Incluído

Para SO Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exceto Win8
+), driver de impressora HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web
Services Assist (HP Connected), configuração de dispositivo e software,
manuais do usuário on-line, HP Printer Assistant, HP Product Improvement
Study. Para SO Mac: Tela de boas-vindas (redireciona os usuários para o
HP.com ou fonte de aplicativos do sistema operacional para software LaserJet)

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows 10, 8.1, 8, 7: 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,
Internet Explorer. Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12)
macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à internet; USB
Linux (Para obter mais informações, consulte https://developers.hp.com/hplinux-imaging-and-printing)

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Windows 10, 8.1, 8, 7: 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,
Internet Explorer. Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12)
macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à internet; USB
Linux (Para obter mais informações, consulte https://developers.hp.com/hplinux-imaging-and-printing)

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 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,
Internet Explorer.; Mac: Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12)
macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à internet; USB

Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Os requisitos de energia dependem do país/
região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de
funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do
produto.; Requisitos de Energia: 110 V - 127 V nominal a +/-10% (mín. 99 V,
máx. 140 V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz), 220 V 240 V nominal a +/-10% (mín. 198 V, máx. 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/3Hz (mín. 47Hz, máx. 63Hz); Consumo de energia: 210 watts (impressão
ativa), 2,2 watts (pronta), 0,4 watt (suspensão), 0,1 watt (manual-desligada),
0,1 watt (desligar automático/ligar manual), 0,4 watt (desligar automático/
despertar com USB)

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,5 B(A)

Ambiente de funcionamento

Gestão de Segurança

Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5ºC; Temperatura de
funcionamento recomendada: 17,5 a 25ºC; Amplitude Térmica de
Armazenamento: -20 a 60 ºC; 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
Servidor Web integrado para funcionamento em rede, protegido por senha;
ativar/desativar portas de rede; Alteração de senha de comunidade SNMPv1

Aprenda mais em
hp.com

1 Registrada para EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para obter o status de registro por país. 2 Cartucho de toner LaserJet preto inicial original HP (rendimento de ~500 páginas). Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens

impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 3 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. Valor de Energy
Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115 V. 4 Baseado no método BA TEC, com estas possíveis exceções: Configuração de atraso de suspensão de 1 minuto ou menos, Wi-Fi desativado. 5 Valor de rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752 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 6 Valor de rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752 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 7 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. 8 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. 9 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.
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