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Visão geral
Alto desempenho de impressão, digitalização e cópia, além de segurança
robusta e abrangente para o seu jeito de trabalhar. Este MFP excuta tarefas
mais rápido e oferece proteção contra ameaças. 1 Os cartuchos de toner HP
originais com JetIntelligence produzem mais páginas. 2

Acelere mais tarefas. Mantenha os dados protegidos.

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

Digitalize arquivos digitais diretamente para e-mail, USB, pastas de
rede e nuvem com aplicativos empresariais pré-carregados. 3
Trabalhe facilmente com documentos de várias páginas usando
uma impressão frente e verso mais veloz que a da concorrência. 1
Imprima suas páginas rapidamente—sem ter que esperar. Este
MFP volta da suspensão e imprime mais rápido do que a
concorrência. 1

Obtenha o máximo de impressões de seu dinheiro – com os
cartuchos de toner preto de alto rendimento HP originais com
JetIntelligence. 2
Conte com qualidade profissional em altas velocidades, com o
toner preto de precisão.
Certifique-se de estar obtendo a autêntica qualidade HP pela qual
você pagou, com a inovadora tecnologia antifraude.

Gerenciamento fácil. Impressão eficiente.

Permaneça conectado com opções práticas de impressão
móvel

Gerencie facilmente impressões diretamente no MFP, bastando
tocar e passar o dedo pela tela de toque de 3 pol. (7,6 cm). 6
Imprima facilmente documentos do Microsoft® Word e do
PowerPoint®—agora diretamente da sua unidade USB. 5
Gerencie facilmente dispositivos e configurações, usando o HP Web
Jetadmin com um pacote de recursos essenciais de
gerenciamento. 7

Imprima facilmente de uma variedade de smartphones e tablets—
geralmente, não são necessários configurações ou aplicativos. 9
Pode contar com Wireless Direct Printing no escritório—usando
dispositivos móveis—sem acessar a rede da empresa. 11
Acesse, imprima e compartilhe recursos facilmente, usando
Ethernet e rede sem fio. 10

Ativação e impressão rápidas

Pull printing baseado na nuvem

Imprima a primeira página a partir do modo de suspensão em até
7,4 segundos

Controle o acesso a documentos confidenciais com o HP
JetAdvantage Private Print

Armazenam. trabalho opcional
Impressão frente e verso rápida
Imprima documentos em frente e verso até 32 ipm (imagens por
minuto)

Adicione unidade USB para armazenamento/recuperação de
trabalho integrado

Uso energia baixo
Digitalize para vários destinos

Este multifuncional está otimizado para baixo consumo de energia

Digitalize documentos para e-mail, USB, pastas de rede e a nuvem

Cartucho de alto rendimento opcional

Imprima de dispositivos móveis

Cartucho de toner HP Original de alto rendimento 9K opcional com
JetIntelligence

Imprima a partir de uma variedade de smartphones, tablets e
notebooks

Imprima arquivos do Microsoft Office de USB
Imprima documentos do Microsoft Word e do PowerPoint
diretamente de uma unidade USB

Tela de toque em cores de 3 pol.
Gerencie trabalhos de impressão no MFP com a tela sensível ao
toque em cores de 3 pol.

Especificações
Funções
Imprimir, copiar, digitalizar
Admite multitarefas
Sim
Velocidade de impressão preto
(normal,carta)
Até 40 ppm 6
Velocidade de impressão frente e
verso (letter)
Até 32 ipm
Saída da primeira página em preto
(letter, pronta)
Em até 5,4 segundos; Em até 12,9 segundos (100 V)
Ciclo de trabalho (mensal, carta)
Até 80.000 páginas
Volume mensal de páginas
recomendado
750 a 4000 5
(A HP recomenda que o número de páginas por mês da extensão de imagens esteja dentro da gama especificada
para umdesempenho ideal do dispositivo, combase emfatores que incluemintervalos de substituição de
suprimentos e vida útil dos dispositivos emumperíodo de garantia estendida.)

Número de usuários
3-10 Usuários
Tecnologia de impressão
Laser
Qualidade de impressão preto (ótima)
Até 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Velocidade do processador
1200 MHz
Idiomas de impressão
HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7),
URF, PCLM, PWG, Office nativo
Monitor
Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)
Cores de impressão
Não
Número de cartuchos de impressão

1 (preto)
Sensor automático de papel
Não
Compatível com Mac
Sim
Gestão da impressora
Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de configuração de driver,
Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada);
Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing
Security Center; Utilitário HP (Mac); Caixa de Ferramentas de Dispositivos HP
Gestão de segurança
Servidor da Web Incorporado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS;
Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade
SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de
acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e
ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal,
WPA2 Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP
Fontes e tipos de caracteres
84 tipos de letra TrueType escaláveis
Recurso HP ePrint
Sim
Capacidade de impressão móvel
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct;
Google Cloud Print 2.0; aplicativos móveis;
Capacidade sem fios
Sim, Wi-Fi incorporado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise;
criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Conectividade, padrão
1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
802.11b/g/n sem fio; Fácil acesso
Pronto para trabalhar em rede
Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA]
Requisitos mínimos do sistema
Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits): Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM
(64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet,
porta USB ou de rede; Windows Vista (32 bits): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1
GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou
Internet, porta USB ou de rede; Windows XP (32 bits) (SP2): Processador Pentium de
233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVDROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou
superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou
superior): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de
espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede;
Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits),
Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Processador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB
de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou
Internet, porta USB ou de rede
Requisitos mínimos do sistema para
Macintosh
OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB;
HD 1 GB; Hardware compatível com o sistema operacional (para requisitos de
hardware do sistema operacional, acesse http://www.apple.com)
Sistemas operacionais compatíveis
Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o
dispositivo: Windows XP SP3, todas as edições de 32 bits (XP Home, XP Pro etc.);
Windows Vista, todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.);
Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32
e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64
bits (excluindo SO RT para tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com
o Driver de impressão Universal (em http://www.HP.com); Windows XP SP3, edições

de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 e 64
bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e
64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para
tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para
tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis em http://www.HP.com e na
loja da Apple); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite;
SO móvel (drivers integrados ao SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux
(HPLIP integrado ao SO); Instalação automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1,
6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX
(12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
14.10); Instalação manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0,
8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED
HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0,
9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4,
9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Outros SOs; UNIX 11
Sistemas operacionais de rede
compatíveis
Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o
dispositivo: Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise
(+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2)
Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64
bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistemas Windows
compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) ou drivers específicos
disponíveis em http://www.HP.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits
(SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services);
Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server
2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e
Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp
7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal
Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS
Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp
6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix
XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0;
Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal
Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; MS Windows Server
2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation
Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server
4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0;
Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Servidores
Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2;
Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell
(http://www.novell.com/iprint); Novell iPrint Client v5.4 para Vista e Win7 e Win8
(32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)
Memória, padrão
256 MB
Memória, máxima
256 MB
Disco rígido
Não
Manuseio de entrada de papel, padrão
Bandeja 1, 100 folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas
Manuseio de entrada de papel,
opcional
Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional
Capacidade de entrada
Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas)
Capacidade máxima de entrada
(folhas)
Até 900 folhas
Manuseio de saída de papel, padrão
Bandeja de saída para 150 folhas

Capacidade de saída
Até 150 folhas
Capacidade máxima de saída (folhas)
Até 150 folhas
Manuseio de impressões acabada
Folha solta
Impressão frente e verso
Automática (standard)
Bandejas para papel, padrão
2
Bandejas para papel, máximo
3
Alimentador de envelopes
Não
Capacidade de entrada de envelope
Até 10 envelopes
Tamanhos de mídia suportados
Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS);
Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273
mm); Cartão postal japonês; Cartão postal japonês duplo girado; Envelope nº 10;
Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado;
A5-R; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e Bandeja 3:
Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216
x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração
Tamanhos de mídia, personalizados
Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol., bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.
Tipos de suportes
Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso,
pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências
Peso de mídia, admitido
Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120
g/m²
Tipo de scanner
Base plana, alimentador automático de documentos
Resolução de digitalização, óptica
Até 1200 x 1200 dpi
Profundidade de bits
24 bits
Tamanho da digitalização, máximo
8.5 x 11.7 pol.
Tamanho da digitalização (ADF),
máximo
8.5 x 14 pol.
Capacidade do alimentador
automático de documentos
Padrão, 50 folhas
Características padrão transmissão
digital
Digit. para e-mail; Digit. para pasta de rede; Digit. para nuvem
Formatos de arquivo, admitidos
Digitalização para dispositivo USB e digitalização a partir do painel frontal para uma
pasta na rede, suporte somente para: JPG, PDF
Velocidade de digitalização (normal,
carta)
Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores) 9
Modos de entrada de digitalização

Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG,
RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF
pesquisável, RTF, TXT]; Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel
frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA
Velocidade de cópia preto (normal,
carta)
Até 40 cpm
Resolução de cópia (texto em preto)
600 x 600 dpi
Resolução de cópia (gráficos em preto)
600 x 600 dpi
Resolução de cópia (gráficos e texto
em cores)
600 x 600 dpi
Configurações de redução/ampliação
de cópia
25 até 400%
Cópias, no máximo
Até 99 cópias
Definições de copiadora
Claro/Escuro; Cópia de identidade; Otimizar
Envio/recepção de faxes
Não
Alimentação
Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem
dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de
Opção)
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação interna (integrada)
Consumo de energia
583 watts (impressão/cópia), 9,1 watts (pronto), 2,7 watts (suspensão), 0,7 watt
(liga/desliga automático via conectividade USB), 0,1 watt (desligamento ou
desligado) 12
Número de consumo típico elétrico
(TEC)
1,660 kWh/semana (Blue Angel); 1,847 kWh/semana (Energy Star)
Eficiência de energia
Certificação ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
Certificado pela ENERGY STAR®
Sim
Gama de temperaturas de
funcionamento
15 a 32,5° C
Intervalo de umidade para
funcionamento
30 a 70% RH
Dimensões mínimas (L x P x A)
420 x 390 x 323 mm
Dimensões máximas (L x P x A)
430 x 634 x 325 mm
Peso
12,86 kg
Número UPC
(696) 889296050742; (ABT) 888793340387; (ABY) 888793340394; (ACQ)
888793340400; (B13) 888793340479; (B19) 888793340417; (BAZ)
888793340424; (BGJ) 888793340462

Dimensões com embalagem
497 x 398 x 490 mm
Peso com embagem
15,5 kg
Quantidade por palete
30
Dimensões de palete (L x P x A)
1200 x 1000 x 2605 mm (AN), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)
Peso da palete
487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)
País de origem
Feito nas Filipinas; Brasil (F6W13A#696)
Conteúdo da caixa
HP LaserJet Pro M426dw; Cartucho de toner LaserJet preto HP 26A pré-instalado
(~3100 páginas); Guia de introdução; Pôster de instalação; Folheto de suporte; Guia
de garantia; Documentação e software da impressora em CD-ROM; Cabo de
alimentação; Cabo USB
Cabo incluso
Sim, 1 cabo USB
Cartuchos substitutos
Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet CF226A (~3100 páginas); Cartucho de
toner preto HP 26X LaserJet CF226X (~9000 páginas)
Software incluído
Windows 7: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL 6,
HP Device Experience (DXP), Atualização HP, Caixa de ferramentas de dispositivos
HP, Status e alertas da impressora HP, Estudo de aprimoramento de produto HP,
Aplicativo e driver de digitalização HP, Reconfigure seu dispositivo HP, Assistente
Digitalizar para E-mail, Assistente Digitalizar para pasta de rede, Guia legal e de
garantia, Guia do usuário; Windows 8+: Instalador/desinstalador de software HP,
Driver de impressora HP PCL-6, HP Device Experience (DXP), Aplicativo e driver de
digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário, Reconfigure seu dispositivo
HP; Windows XP, Windows Vista e servidores associados: Instalador/desinstalador de
software HP, Driver de impressora HP PCL6, Aplicativo e driver de digitalização HP,
Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Mac OS: Tela de boas-vindas (direciona os
usuários para http://www.HP.com ou a fonte de aplicativos do sistema operacional
para software LaserJet)
Garantia
Um ano de garantia, retorno para o fornecedor de serviços autorizado HP

Visão geral

1 Com base em testes internos da HP com os 3 principais concorrentes para impressão da 1a página saindo da suspensão em velocidade de impressão e cópia frente e verso, em 08/2015.
Sujeito às configurações do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/Ljclaims
2 Com base nos rendimentos do cartucho HP 80X em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 26X originais. Para mais informações, visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
3 Requer uma conexão com a Internet para a impressora. Os serviços podem requerer registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para detalhes,
consulte http://www.hpconnected.com
5 Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Somente
fontes de idiomas latinos são suportadas.
6 Exige ponto de acesso sem fio e conexão de Internet para a impressora. Os serviços exigem registro. A disponibilidade de aplicativo varia por país, idioma e contratos, além de exigir um
upgrade de firmware. Para detalhes, visite http://www.hpconnected.com
7 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em http://www.hp.com/go/webjetadmin
9 As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Também é necessário o registro do app ou software e da conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de
um acessório opcional. Saiba mais em http://www.hp.com/go/mobileprinting
10 O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso e pode ser limitado durante conexões ativas VPN.
11 O dispositivo móvelprecisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou um multifuncionalhabilitado para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo
móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em http://www.hp.com/go/businessmobileprinting

Especificações

Especificações

5 A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho idealdo dispositivo, com base em fatores que
incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útildos dispositivos em um período de garantia estendida.
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.
9 Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade realde processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e
software de aplicativo.
11 Nem todos os "sistemas operacionais compatíveis" são suportados pelo software que acompanha o dispositivo; Solução completa de software disponívelapenas para Windows 7 e
posteriores; Sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão; O sistema operacionalWindows RT para Tablets (32
bits, 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado incorporado ao sistema operacionalRT; Scripts de modelos para UNIX estão disponíveis em HP.com (scripts de modelos são drivers
de impressora para sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao sistema operacional; O software HP para Mac não vem mais no CD, mas pode ser
baixado de http://www.hp.com. O driver e o utilitário para Mac devem ser instalados em sistemas operacionais Mac.
12 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.

Material de suporte

Data sheet (2)
HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer
2 pages for the datasheet HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer.

HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer
2 pages for the datasheet HP LaserJet Pro MFP M426dw Printer.

Documento técnico (2)
Overview of HP LaserJet Pro mono printing technology. How HP Image Resolution technology delivers unsurpassed print quality.
Technical white paper
HP Mono LaserJet Pro printers use a collection of innovative technologies developed exclusively by HP to deliver superior print quality and ease of use. This
technical White Paper provides overviews of those printing technologies.

Overview of HP LaserJet Pro mono printing technology. How HP Image Resolution technology delivers unsurpassed print quality.
Technical white paper
HP Mono LaserJet Pro printers use a collection of innovative technologies developed exclusively by HP to deliver superior print quality and ease of use. This
technical White Paper provides overviews of those printing technologies.

Folheto (14)
HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)
A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking
features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (LTR)
A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking
features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions..

HP Print Security. Solution Overview (A4)
A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP
devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

HP Print Security. Solution Overview (LTR)
A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP
devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

Otimize a segurança de seus dispositivos,dados e documentos
Solução que explica o valor dos dados em sua organização e como evitar riscos de segurança com os recursos de segurança incorporados nos dispositivos HP.
Um amplo portfólio de HP JetAdvantage Security Solutions.

The MFP redefined by HP. Brochure (LTR)
Sales brochure outlining HP's LaserJet MFP lineup, from HP LaserJet Pro MFPs, to Enterprise and Enterprise flow MFPs. Outlines mobile printing, workflow,
fleet management, and security.

Inovação, mais opções. A MFP redefinido pela HP
Folheto de vendas Delineando programação da HP LaserJet MFP, de HP LaserJet Pro MFPs, Enterprise and Enterprise flow MFPs. Esboços de impressão
móvel, workflow, gestão de frota e segurança.

The MFP redefined by HP. Brochure (A4)
Sales brochure outlining HP's LaserJet MFP lineup, from HP LaserJet Pro MFPs, to Enterprise and Enterprise flow MFPs. Outlines mobile printing, workflow,
fleet management, and security.

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure (LTR)
A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information
about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure (A4)
A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information
about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (A4)
Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the
competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (LTR)
Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the
competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide e LaserJet. Folheto
Folheto que destaca os recursos e benefícios do HP PageWide e HP LaserJet com JetIntelligence, bem como suas diferenças relativas e como eles superam a
concorrência.

HP Digital Transformation Methodology for Financial Services (FSI) organisations. Brochure (A4)
The brochure describes the methodology used to help Financial Services (FSI) organizations use HP devices and technology to minimize paper dependency and
transform to secure digital workflows.

Guia de família de produto (1)
Impressive speed, performance, and security. HP LaserJet Pro MFP M426 series
Learn everything you need to know about the HP LaserJet Pro MFP M426 series, including key features and benefits, a product walk around, ordering
information, and technical specifications.

História de sucesso (16)
Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility
Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify
scanning.

Merck implements HP MPS to reduce costs and add environmental benefits
Merck initiated HP Managed Print Services to help reduce costs and bring environmental benefits. By incorporating the latest technology advances, HP MPS
helps Merck enhance efficiency, employee productivity, digital workflows and security.

Salt Lake Regional Medical Center saves with HP Partner Managed Print Services
Salt Lake Regional Medical Center targets costs with HP Partner Managed Print Services. By standardizing on HP multifunction devices and scanning software,
cost savings are substantial and IT staff is free to focus on IT infrastructure projects.

DreamWorks speeds contract process with help from HP, Hyland and Autonomy
DreamWorks an HP MPS customer worked with HP to streamline its back office document processes with Enterprise Content Management. HP scanned
contract-document archives which are indexed and searchable. HP MFPs serve as a capture mechanism.

RBC Capital Markets cuts costs and improves productivity with HP MPS
With HP Managed Print Services, RBC Capital Markets has eliminated print infrastructure inefficiencies, cut costs an estimated 30 percent and enabled
everyone from human-resources staff to bond brokers do their jobs better.

Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.
Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unrelieable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP
MPS.

Milwaukee Electric Tool Corp. uses HP MPS and HP printers for heavy duty user
High-quality HP printers, HP Managed Print Services and remote monitoring have freed Milwaukee Electric Tool Corporation to work on higher-order business
needs and help save time, money and headaches in the process.

HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP MPS programs benefit Colorado State University
Colorado State University is known for its research in infectious disease, clean energy technologies and environmental science. With HP Planet Partners, HP
PurchasEdge and HP Managed Print Services programs, CSU reaps environmental and cost benefits.

Quakertown Community School District uses HP Probooks to help students excel
HP Probook Notebooks offer Quakertown Community School District the durable, reliable, high-quality power and performance that students and teachers
require wit the cost efficiency that helps keep public sector budgets on track.

HP MPS helps Hochschild Mining reach new heights in extreme conditions
Mining demands highly durable technology solutions that can withstand extreme elevations and physical environments. To meet these needs with significant
results, Hochschild Mining relies on an HP MPS program incorporating HP printer technology.

The Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.
With tight budgets and heightened focus on the Common Core State Standard Initiative in the field of Education, efficient and reliable technology is a must.
That's why the Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

HP Partner ABM Federal leverages HP tools for MPS at EPA
ABM Federal is an HP Managed Print Advanced Specialist partner and provided the EPA with a managed print solution leveraging HP software, management
tools, and printers to increase efficiency and reduce waste.

Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS
J.D. Byrider selected HP Managed Print Services for its 30 company-owned stores and its corporate headquarters. Costs are improved, efficiency is up, and
high-quality, cost effective color printing is available with HP Officejet Pro X printers.

HP MPS provides visibility into printing for Kelly-Moore Paints
Kelly-Moore Paints has 150 company-owned retail stores in seven states. The company has reduced internal printing costs by 60% with HP Managed Print
Services. They know how much is being printed and that each location receives quality printer service.

HP MPS solves immediate problems and offers opportunities for Davis & Gilbert
Davis & Gilbert is a leading law firm in the marketing communications industry. A year after employing HP MPS, printing is rarely raised as a concern among
employees and cost savings grow each month.

Global Legal Firm
Security and efficiency benefits realized with HP Managed Print Services and HP Access Control for anonymous recognized global leader in the legal industry.

Relatório de analista (1)
Competitive set selection and performance testing methodology: HP LaserJet Pro MPF M426/427 series
Competitive set selection and performance testing methodology:HP LaserJet Pro MPF M426/427 series is a 3 pages Report that describes HP test
methodology as well as definitions of the competitive sets for the HP LaserJet Pro MPF M426/427 series

Resumo da solução (8)
Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. Solution brief (LTR)
Learn about Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including key features and technologies, such as page maximizer technology, print gauge
technology, ColorSphere 3 toner, anti-fraud technology and auto seal removal.

Apresentando os cartuchos de toner originais da HP com JetIntelligence
Ofereça a seus negócios mais páginas com qualidade profissional, desempenho máximo de impressão e a proteção adicional da tecnologia antifraude -- algo
que os concorrentes simplesmente não conseguem oferecer.

HP JetAdvantage Connect. Solution brief (A4)
A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile
printing.

HP JetAdvantage Connect. Solution brief (LTR)
A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile
printing.

HP SIEM enablement. Solution brief (A4)
Keep on top of printer security with HP SIEM (Security Information and Event Management) enablement. Leverage your existing security tools to increase print
security.

HP SIEM enablement. Solution brief (LTR)
Keep on top of printer security with HP SIEM (Security Information and Event Management) enablement. Leverage your existing security tools to increase print
security.

VPSX/DirectPrint. Solution brief (LTR)
The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides simplified printer driver
management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

VPSX/DirectPrint. Solution brief (LTR)
The LRS VPSX/DirectPrint solution is a centralized, scalable solution to replace multiple Windows print servers. The solution provides simplified printer driver
management and deployment, as well as an intuitive web-based portal interface.

Resumo técnico (2)
HP Pro embedded print security features. Technical brief. (A4)
A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity
validation, and Run-time code integrity.

HP Pro embedded print security features. Technical brief. (LTR)
A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity
validation, and Run-time code integrity.
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Vídeos (3)
LaserJets com JetIntelligence
Novas séries HP LaserJet 400 e 500- A impressão frente e verso mais rápida da categoria. - AMS Portuguese LAR
AMS HP JetAdvantage Private Print - Portuguese (LAR)

Buscar ativos adicionais (Asset Hub)
Buscar ativos adicionais
Este link é fornecido para a sua comodidade e somente para propósitos informativos. A HP Sales Central não se responsabiliza pela precisão, legalidade ou
conteúdo do site externo ou dos links subsequentes. Entre em contato com o site externo em caso de dúvidas sobre o respectivo conteúdo.

Manuseamento de papel
Bandejas de entrada

Ativo

Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro

D9P29A

Serviços HP Care
Serviços de Instalação de hardware

Ativo

Serviço de instalação com configuração de rede para scanner e impressora de departamento (1
unidade) HP

U9JT1E

HP Laser cartuchos de toner e kits
Cartuchos HP de toner laser em preto e branco

Ativo
Ativo

Cartucho de toner HP 26A LaserJet original preto
Cartucho de toner LaserJet original preto de alto rendimento HP 26X

CF226A
CF226X

Papel HP desenvolvido para impressoras laser
Papel laser HP para brochura

Ativo
Ativo

Papel laser brilhante HP para brochura 150 g/m² 300 folhas/Carta/8,5 x 11 pol.
Papel laser fosco para brochura HP, 150 gsm, 150 folhas/Carta/8,5 x 11 polegadas

X3E84A
Q6543A

Especificações detalhadas
Acessórios
Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini USB HP
v222w de 16 GB P0R81AA
Admite multitarefas
Sim
Alimentação
Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem
dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de
Opção)
Alimentador de envelopes
Não
Ambiental
Sem mercúrio
Amplitude Térmica de Armazenamento
-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Amplitude Térmica de Armazenamento
-20 a 40° C
Área do visor (imperial)
2.76 x 2.19 in
Área do visor (métrico)
7 x 5,56 cm
Área máxima de impressão
215.9 x 355.6 mm
Atualizações de drivers
Os sistemas operacionais suportados para impressão e drivers mais recentes estão
disponíveis em http://www.hp.com/support/ljM426MFP
Aviso de copyright
O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © Copyright 2015
Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste
documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e
serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser
inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por
erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos.
Aviso de Isenção de responsabilidade
[01]
[13] 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.
Aviso de Isenção de responsabilidade
[02]
[14] 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.
Aviso de Isenção de responsabilidade
[03]
[15] Rendimento declarado com base em 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.
Aviso de Isenção de responsabilidade
[04]
[16] Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de
empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint
2003 e posteriores. Somente fontes de idiomas latinos são suportadas.
Aviso de Isenção de responsabilidade

[05]
[17] O HP JetAdvantage Private Print está disponível sem nenhum custo e requer
que a impressora esteja conectada à Internet com os serviços da Web habilitados.
Não disponível em todos os países. Para mais informações, consulte
http://www.hpjetadvantage.com.
Aviso de Isenção de responsabilidade
[06]
[18] Requer a aquisição de uma unidade flash USB separada com capacidade mínima
de 16 GB
Aviso de Isenção de responsabilidade
[07]
[19] As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz.
Também é necessário o registro do app ou software e da conta HP ePrint. Alguns
recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
Bandejas para papel, máximo
3
Bandejas para papel, padrão
2
Blue Angel (modo de suspensão)
2,82 watts
Cabo incluso
Sim, 1 cabo USB
Capacidade de entrada
Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas)
Capacidade de entrada de envelope
Até 10 envelopes
Capacidade de impressão móvel
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct;
Google Cloud Print 2.0; aplicativos móveis;
Capacidade de saída
Até 150 folhas
Capacidade do alimentador
automático de documentos
Padrão, 50 folhas
Capacidade máxima de entrada
(folhas)
Até 900 folhas
Capacidade máxima de saída (folhas)
Até 150 folhas
Capacidade sem fios
Sim, Wi-Fi incorporado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise;
criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capacidade standard de saída
(envelopes)
Até 10 envelopes
Capacidade standard de saída
(transparências)
Até 75 folhas
Capacidades de rede
Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com
autocrossover; Autenticação via 802.1X
Características padrão transmissão
digital
Digit. para e-mail; Digit. para pasta de rede; Digit. para nuvem
Cartuchos substitutos
Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet CF226A (~3100 páginas); Cartucho de
toner preto HP 26X LaserJet CF226X (~9000 páginas)

Certificado pela ENERGY STAR®
Sim
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Até 80.000 páginas
Ciclo de trabalho (mensal, carta)
Até 80.000 páginas
Código UNSPSC
43212110
Compatibilidade eletromagnética
CISPR 22: 2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe
B/ICES-003, Edição 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012
Compatível com Mac
Sim
Conectividade, padrão
1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
802.11b/g/n sem fio; Fácil acesso
Configurações de redução/ampliação
de cópia
25 até 400%
Conformidade com telecomunicações
(capacidade de fax)
Telecomunicações sem fio: UE (Diretiva R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2, EN
301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.8.1; EUA (FCC 15.247); Canadá RSS-210, IEC
62311:2007, EN 62311:2008
Consumo de energia
583 watts (impressão/cópia), 9,1 watts (pronto), 2,7 watts (suspensão), 0,7 watt
(liga/desliga automático via conectividade USB), 0,1 watt (desligamento ou
desligado)
Conteúdo da caixa
HP LaserJet Pro M426dw; Cartucho de toner LaserJet preto HP 26A pré-instalado
(~3100 páginas); Guia de introdução; Pôster de instalação; Folheto de suporte; Guia
de garantia; Documentação e software da impressora em CD-ROM; Cabo de
alimentação; Cabo USB
Cópias, no máximo
Até 99 cópias
Cores de impressão
Não
Definições de copiadora
Claro/Escuro; Cópia de identidade; Otimizar
Digitalização ADF duplex
Não
Digitalização em cores
Sim
Dimensões com embalagem
19,56 x 15,66 x 19,29 pol.
Dimensões com embalagem
497 x 398 x 490 mm
Dimensões de palete (L x P x A)
1200 x 1000 x 2605 mm (AN), 1200 x 1000 x 2115 mm (EMEA, APJ)
Dimensões do palete
47.24 x 39.37 x 102.56 in (NA), 47.24 x 39.37 x 83.27 in (EMEA, APJ)
Dimensões máximas (L x P x A)
16,93 x 25 x 12,8 pol.
Dimensões máximas (L x P x A)
430 x 634 x 325 mm

Dimensões mínimas (L x P x A)
16,54 x 15,35 x 12,72 pol.
Dimensões mínimas (L x P x A)
420 x 390 x 323 mm
Disco rígido
Não
Dispositivo de armazenamento e
suporte à impressão direta
impressão USB
Eficiência de energia
Certificação ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
Emissão de poder acústico (pronto)
Inaudível
Emissão de pressão acústica bystander
(ativo, imprimindo)
55 dB(A)
Emissão de pressão acústica bystander
(pronta)
Inaudível
Emissões de potência acústica
6,8 B(A) (impressão a 38 ppm)
Emissões de potência acústica (cópia
ativa)
6,9 B(A) (copiando com ADF operando)
Emissões de potência acústica
(digitalização ativa)
6,3 B(A) (digitalizando com ADF operando)
Emissões de pressão acústica
bystander (digitalização ativa)
48 dB(A) (digitalizando com ADF operando)
Emissões de pressão acústica, posição
operador (cópia ativa)
55 dB(A)
Endereço Web para informação
adicional
Soluções: http://www.hp.com/go/gsc; Fontes e emulação IPDS:
http://www.hp/com/go/laserjetfonts; Serviços:
http://www.hp.com/services/printer; Documento: http://www.hp.com/go/paper;
Central do HP ePrint para aplicativos empresariais:
http://www.hp.com/go/ePrintCenter
Envio/recepção de faxes
Não
Escalação de cópia (ADF)
25 até 400%
Especificações do produto com nomes
longos
MFP HP LaserJet Pro M426dw - impressão, cópia, digitalização; Até 40 ppm (carta) e
38 ppm (A4); Digitalizar para email, pasta de rede, USB e nuvem; Até 80.000 páginas
por ciclo de serviço mensal; Volume recomendado de 750-4.000 páginas/mês; rede
com e sem fio
Fontes e tipos de caracteres
84 tipos de letra TrueType escaláveis
Formato de arquivo de digitalização de
software
JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Formato de arquivo de digitalização
nativo
PDF, JPG

Formatos de arquivo, admitidos
Digitalização para dispositivo USB e digitalização a partir do painel frontal para uma
pasta na rede, suporte somente para: JPG, PDF
Funcionalidades de software
inteligente de copiadora
Cópia Instant-on; até 99 cópias múltiplas; Digitalize uma vez, imprima várias;
Intercalação; Reduzir/ampliar de 25 a 400% (com tamanhos de página predefinidos);
Ajustar à página; Predefinições de cópia personalizáveis (duas ou quatro páginas para
uma página); Contraste (mais claro/mais escuro); Resolução (qualidade da cópia);
Protocolos de rede suportados; Cópia de identidade; Otimize a seleção de cópia (com
predefinição de: seleção automática, combinado, imagem impressa, fotografia,
texto), alimentador automático de documentos para 50 páginas
Funcionalidades de software
inteligente de impressora
Impressão duplex automática, Impressão N-up, intercalação, HP ePrint, Apple
AirPrint™, Google Cloud Print, Wireless Direct Printing, Certificação Mopria,
Liga/desliga automático HP, Painel de controle intuitivo com tela de toque de 3",
Imprimir da nuvem usando aplicativos empresariais no painel de controle, HP
JetAdvantage Private Print, Armazenamento de trabalhos com impressão de PIN,
Imprimir a partir de USB, Tecnologia de cartucho JetIntelligence
Funções
Imprimir, copiar, digitalizar
Funções avançadas do scanner
Digit. para e-mail; Digit. para nuvem; Digit. para USB; Digit. para pasta de rede;
Pesquisa de e-mail LDAP; ADF de digitalização simples (50 folhas)
Gama de temperaturas de
funcionamento
15 a 32,5° C
Gama de temperaturas de
funcionamento
59 a 90,5 °F
Gama de temperaturas de
funcionamento recomendada
17,5 a 25 °C
Gama de temperaturas de
funcionamento recomendada
17,5 a 25°C
Garantia
Um ano de garantia, retorno para o fornecedor de serviços autorizado HP
Gestão da impressora
Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de configuração de driver,
Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada);
Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing
Security Center; Utilitário HP (Mac); Caixa de Ferramentas de Dispositivos HP
Gestão de segurança
Servidor da Web Incorporado: proteção de senha, navegação segura via SSL/TLS;
Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, alteração de senha de comunidade
SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de
acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e
ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal,
WPA2 Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP
Gramatura da mídia (bandeja 1)
60 a 175 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja 2)
60 a 120 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja 3)
60 a 120 g/m² (bandeja para 550 folhas opcional)
Gramatura de mídia recomendada
(duplex)
60 a 120 g/m²

Gramatura de mídia recomendada
(duplex)
7,26 a 14,51 kg
Gramaturas de mídia, ADF suportado
16 to 24 lb
Gramaturas de mídia, ADF suportado
60 a 90 g/m²
Idiomas de impressão
HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7),
URF, PCLM, PWG, Office nativo
Impressão frente e verso
Automática (standard)
Informação adicional sobre a HP
http://www.hp.com
Informação adicional sobre a HP nos
países
hp.com
Intervalo de umidade para
funcionamento
10 a 80% RH
Intervalo de umidade para
funcionamento
30 a 70% RH
Isenção legal da imagem
A imagem do produto pode ser diferente do produto atual
Logos do produto
Energy Star; Blue Angel; USB; Wi-Fi
Manuseio de entrada de papel,
opcional
Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional
Manuseio de entrada de papel, padrão
Bandeja 1, 100 folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas
Manuseio de impressões acabada
Folha solta
Manuseio de saída de papel, padrão
Bandeja de saída para 150 folhas
Margem direita (A4)
4 mm
Margem esquerda (A4)
4 mm
Margem inferior (A4)
5 mm
Margem superior (A4)
5 mm
Melhor consumo técnico de
eletricidade (TEC)
1,621 kWh/semana
Memória, máxima
256 MB
Memória, padrão
256 MB
Modos de entrada de digitalização
Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG,
RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF
pesquisável, RTF, TXT]; Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel
frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

Monitor
Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)
Níveis da escala de cinza
256
Nome da sub marca
LaserJet Pro
Nome do código
Marlin
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[1] Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos
reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores.
Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[10] Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW
(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[11] Nem todos os "sistemas operacionais compatíveis" são suportados pelo
software que acompanha o dispositivo; Solução completa de software disponível
apenas para Windows 7 e posteriores; Sistemas operacionais Windows legados (XP,
Vista e servidores equivalentes) recebem apenas os drivers de impressão; O sistema
operacional Windows RT para Tablets (32 bits, 64 bits) usa um driver de impressão
HP simplificado incorporado ao sistema operacional RT; Scripts de modelos para UNIX
estão disponíveis em HP.com (scripts de modelos são drivers de impressora para
sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao
sistema operacional; O software HP para Mac não vem mais no CD, mas pode ser
baixado de http://www.hp.com. O driver e o utilitário para Mac devem ser instalados
em sistemas operacionais Mac.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[12] 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.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[13] Com cartucho 26A
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[16] A melhor classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a
eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em
quilowatts-hora (kWh). Para o melhor TEC, a configuração do produto é definida com
Wi-Fi desativado, atraso de 1 minuto na suspensão e conexão à LAN.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[17] Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma
média de 38 ppm; digitalização ativa em 26 ppm
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[18] Medido usando o teste de desempenho de recurso da 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.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[19] A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a
eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em
quilowatts-hora (kWh).
Nota de rodapé das especificações
técnicas

[2] Sem a bandeja opcional para 550 folhas; Dimensões com a bandeja opcional para
550 folhas: 16,54 x 15,35 x 17,80 pol. (420 x 390 x 452 mm)
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[20] A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês esteja
dentro do intervalo especificado para um desempenho ideal do dispositivo
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[3] O recurso de armazenamento de trabalhos exige a aquisição de uma unidade flash
USB separada com capacidade mínima de 16 GB.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[4] O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e
facilita a compra online ou local diretamente da HP ou de um revendedor
participante. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/SureSupply;
Disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[5] A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja
dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em
fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos
dispositivos em um período de garantia estendida.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[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.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[7] Medido usando a ISO/IEC 17629, exclui o primeiro conjunto de documentos de
teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A
velocidade exata varia dependendo da tensão de entrada, da configuração do
sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[8] Velocidade de cópia e de saída da primeira cópia medida usando ISO/IEC 29183,
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.
Nota de rodapé das especificações
técnicas
[9] 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.
Nota sobre volume mensal de páginas
recomendado
A HP recomenda que o número de páginas por mês da extensão de imagens esteja
dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em
fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos
dispositivos em um período de garantia estendida.
Número da nota de rodapé da primeira
página a sair
[7]
Número da nota de rodapé de
consumo de energia
[12]
Número da nota de rodapé de
conteúdo
[1]
Número da nota de rodapé de energia

acústica
[17]
Número da nota de rodapé de peso
(imperial)
[13]
Número da nota de rodapé de
velocidade de cópia
[8]
Número da nota de rodapé de
velocidade de digitalização
[9]
Número da nota de rodapé de
velocidade de impressão (A4/carta)
[6]
Número da nota de rodapé de volume
mensal de páginas digitalizadas
[20]
Número da nota de rodapé de volume
mensal de páginas recomendado
[5]
Número da nota de rodapé do
consumo de eletricidade típico (TEC)
[19]
Número da nota de rodapé do formato
de arquivo de digitalização
[10]
Número da nota de rodapé do melhor
consumo técnico de eletricidade (TEC)
[16]
Número da nota de rodapé do sistema
operacional suportado
[11]
Número da nota de rodapé do
SureSupply
[4]
Número da nota de rodapé dos
cartuchos de substituição
[1]
Número da nota de rodapé sobre
Velocidade de impressão (A5)
[18]
Número de caixas de cartão por
camada de pallet
6
Número de camadas na pallet
5
Número de cartuchos de impressão
1 (preto)
Número de consumo típico elétrico
(TEC)
1,660 kWh/semana (Blue Angel); 1,847 kWh/semana (Energy Star)
Número de nota de rodapé das
dimensões
[2]
Número de nota de rodapé de recursos
de software inteligente de impressora
[3]

Número de nota de rodapé do
armazenamento
[3]
Número de nota de rodapé do peso
(métrico)
[13]
Número de usuários
3-10 Usuários
Número do produto a ser pedido
F6W13A#696, F6W13A#ABT, F6W13A#ABY, F6W13A#ACQ, F6W13A#B13,
F6W13A#B19, F6W13A#BAZ, F6W13A#BGJ
Número RMN
SHNGC-1401-01
Número UPC
(696) 889296050742; (ABT) 888793340387; (ABY) 888793340394; (ACQ)
888793340400; (B13) 888793340479; (B19) 888793340417; (BAZ)
888793340424; (BGJ) 888793340462
Números de tarifa
(AM) 8443310000
Painel de controle
tela de toque Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)
País de origem
Feito nas Filipinas; Brasil (F6W13A#696)
Peso
12,86 kg
Peso
28,35 lb
Peso com embagem
15,5 kg
Peso com embagem
34,1 lb
Peso da palete
1072.9 lb (NA), 868.7 lb (EMEA, APJ)
Peso da palete
487,7 kg (NA), 394,87 kg (EMEA, APJ)
Peso de mídia, admitido
Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 16 a 32 lb
Peso de mídia, admitido
Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120
g/m²
Plug and play
Auto Wireless Connect
Ponto de suporte do recurso número
do rodapé
[13]
Ponto de suporte do recurso número
do rodapé
[14]
Ponto de suporte do recurso número
do rodapé
[15]
Ponto de suporte do recurso número
do rodapé
[16]
Ponto de suporte do recurso número
do rodapé

[17]
Ponto de suporte do recurso número
do rodapé
[18]
Ponto de suporte do recurso número
do rodapé
[19]
Portas
1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
802.11b/g/n sem fio; Fácil acesso
Profundidade de bits
24 bits
Pronto para trabalhar em rede
Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA]
Protocolos de rede, admitidos
TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD (admite
somente fila sem processar), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™,
Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Descoberta: SLP, Bonjour,
Descoberta de serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP,
Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com
monitoramento de estado via DHCPv6), segurança SSL e gerenciamento de
certificado; Gerenciamento: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP
FW Download
Qualidade de impressão preto (normal)
HP FastRes 1200
Qualidade de impressão preto (ótima)
Até 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Quantidade por palete
30
Recurso de suprimentos
Cartucho HP JetIntelligence
Recurso HP ePrint
Sim
Recursos principais
Impressão frente e verso; ADF 50 folhas; Digitalizar p email/PDF
Reparo e manutenção pós-garantia
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?
cc=us&destPage=weInput&lc=en&tmp_docname=
Requisitos mínimos do sistema
Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits): Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM
(64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet,
porta USB ou de rede; Windows Vista (32 bits): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1
GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou
Internet, porta USB ou de rede; Windows XP (32 bits) (SP2): Processador Pentium de
233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVDROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou
superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou
superior): Processador de 1 GHz 32 bits (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de
espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede;
Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits),
Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Processador de 1 GHz 64 bits (x64), 2 GB
de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou
Internet, porta USB ou de rede
Requisitos mínimos do sistema para
Macintosh
OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB;
HD 1 GB; Hardware compatível com o sistema operacional (para requisitos de
hardware do sistema operacional, acesse http://www.apple.com)

Resolução
1200 dpi
Resolução de cópia (gráficos e texto
em cores)
600 x 600 dpi
Resolução de cópia (gráficos em preto)
600 x 600 dpi
Resolução de cópia (texto em preto)
600 x 600 dpi
Resolução de digitalização, hardware
Até 1200 x 1200 dpi
Resolução de digitalização, óptica
Até 1200 x 1200 dpi
Resolução de impressão em preto
(linhas finas)
Até 1200 x 1200 dpi
Resolução melhorada de digitalização
Até 1200 x 1200 dpi
Saída da primeira cópia em preto (A4)
Em até 7,2 segundos
Saída da primeira cópia em preto (A4,
modo de suspensão)
Em até 9,7 segundos
Saída da primeira cópia em preto
(carta)
Em até 6,8 segundos
Saída da primeira cópia em preto
(carta, modo de suspensão)
Em até 9,1 segundos
Saída da primeira página em preto (A4,
modo de suspensão)
Até 8 segundos
Saída da primeira página em preto (A4,
pronta)
Em até 5,6 segundos; Em até 13,2 segundos (100 V)
Saída da primeira página em preto
(letter, pronta)
Em até 5,4 segundos; Em até 12,9 segundos (100 V)
Saída da primeira página em preto
(letter, suspensão)
Em até 7,4 segundos; Em até 13,7 segundos (100 V)
Segurança
IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Produto
Laser Classe 1/LED); IEC 62479:2010/EN 62479:2010; GB4943-2011
Sensor automático de papel
Não
Serviços (Care Pack)
U8TR0E Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 4 anos HP; U8TQ9E
Suporte de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 3 anos HP; U8TQ8E Suporte
de HW a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 2 anos HP; U8TR4PE Suporte de HW
a MFP LaserJet M426 no dia útil seguinte 1 ano PW HP;
Sistemas operacionais compatíveis
Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o
dispositivo: Windows XP SP3, todas as edições de 32 bits (XP Home, XP Pro etc.);
Windows Vista, todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional etc.);
Windows 7, todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32
e 64 bits (excluindo SO RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64

bits (excluindo SO RT para tablets); Sistemas operacionais Windows compatíveis com
o Driver de impressão Universal (em http://www.HP.com); Windows XP SP3, edições
de 32 e 64 bits (XP Home, XP Pro etc.); Windows Vista, todas as edições de 32 e 64
bits (Home Basic, Premium, Professional etc.); Windows 7, todas as edições de 32 e
64 bits; Windows 8/8.1, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para
tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo SO RT para
tablets); Mac OS (drivers de impressão HP disponíveis em http://www.HP.com e na
loja da Apple); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite;
SO móvel (drivers integrados ao SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux
(HPLIP integrado ao SO); Instalação automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1,
6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX
(12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
14.10); Instalação manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0,
8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED
HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0,
9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4,
9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Outros SOs; UNIX
Sistemas operacionais de rede
compatíveis
Sistemas operacionais Windows compatíveis com o driver que acompanha o
dispositivo: Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise
(+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2)
Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64
bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistemas Windows
compatíveis com o Driver de impressão Universal (UPD) ou drivers específicos
disponíveis em http://www.HP.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits
(SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services);
Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Windows Server
2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e
Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp
7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal
Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS
Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp
6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix
XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0;
Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal
Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; MS Windows Server
2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation
Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server
4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server, 3.0;
Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Servidores
Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2;
Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell
(http://www.novell.com/iprint); Novell iPrint Client v5.4 para Vista e Win7 e Win8
(32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)
Software incluído
Windows 7: Instalador/desinstalador de software HP, Driver de impressora HP PCL 6,
HP Device Experience (DXP), Atualização HP, Caixa de ferramentas de dispositivos
HP, Status e alertas da impressora HP, Estudo de aprimoramento de produto HP,
Aplicativo e driver de digitalização HP, Reconfigure seu dispositivo HP, Assistente
Digitalizar para E-mail, Assistente Digitalizar para pasta de rede, Guia legal e de
garantia, Guia do usuário; Windows 8+: Instalador/desinstalador de software HP,
Driver de impressora HP PCL-6, HP Device Experience (DXP), Aplicativo e driver de
digitalização HP, Guia legal e de garantia, Guia do usuário, Reconfigure seu dispositivo
HP; Windows XP, Windows Vista e servidores associados: Instalador/desinstalador de
software HP, Driver de impressora HP PCL6, Aplicativo e driver de digitalização HP,
Guia legal e de garantia, Guia do usuário; Mac OS: Tela de boas-vindas (direciona os
usuários para http://www.HP.com ou a fonte de aplicativos do sistema operacional
para software LaserJet)
Software para download
De http://123.hp.com: HP Easy Start (instalação de software guiada para Windows e
Mac); De http://www.HP.com para SO Windows: Solução completa de software e
drivers (mesma solução que ""Software incluído""); Driver de impressora HP PCL6
somente (sem instalador; para instalações de ""Adicionar impressora""); Driver de

impressão HP PCL6 com instalador; Documentação e suporte de produto; De
http://www.HP.com para Mac OS: Solução completa de software e drivers; Para SO
móvel, consulte ""Impressão móvel HP""
(http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html) Das lojas de aplicativos
nos sistemas operacionais; Gotham (HP AiO Remote para Win 8); Drivers e software
de impressora recomendados pela HP; De http://www.HP.com para administradores
de impressora; Kit de recursos de administrador de impressora (Utilitário de
configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administrador de
impressão gerenciada); Drivers de impressão universal HP (PCL 6, PCL 5 e PS para
Windows); Software HP ePrint (Driver móvel do ePrint para Windows); Drivers de
impressão para Linux/Unix; SAP (PCL5 e drivers de impressão PS); Software HP Web
JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center;
Utilitário de configuração de driver HP; Software ReadIris
Storage
Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host
(mínimo de 16 GB)
Suprimentos para pedido
Cartucho de toner HP 26A LaserJet original preto CF226A, Cartucho de toner HP 26X
LaserJet original preto de alto rendimento CF226X
SureSupply suportado
Sim
Tamanho da digitalização (ADF),
máximo
216 x 355,6 mm
Tamanho da digitalização (ADF),
máximo
8.5 x 14 pol.
Tamanho da digitalização no ADF
(mínimo)
102 x 152 mm
Tamanho da digitalização no ADF
(mínimo)
4 x 6 in
Tamanho da digitalização, máximo
216 x 297 mm
Tamanho da digitalização, máximo
8.5 x 11.7 pol.
Tamanho da digitalização, mínimo
1.92 x 1.92 in
Tamanho da digitalização, mínimo
48,8 x 48,8 mm
Tamanho da mídia (ADF)
A4; Carta; Ofício (Legal); 127 x 127 a 216 x 355,6 mm
Tamanho do suporte físico, bandeja 1
Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x
340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta
Tamanho do suporte físico, bandeja 2
Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x
340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta
Tamanho do suporte físico, bandeja 3
Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x
340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta
Tamanhos de mídia standard (duplex,
imperial)
Carta; Ofício (Legal); Ofício (8,5 x 13 pol.)
Tamanhos de mídia suportados

Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS);
Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273
mm); Cartão postal japonês; Cartão postal japonês duplo girado; Envelope nº 10;
Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado;
A5-R; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e Bandeja 3:
Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216
x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração
Tamanhos de mídia suportados
Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS);
Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273
mm); Cartão postal japonês; Cartão postal japonês duplo girado; Envelope nº 10;
Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado;
A5-R; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); 10 x 15 pol.; declaração; Bandeja 2 e Bandeja 3:
Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216
x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm);
Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); declaração
Tamanhos de mídia suportados, chave
10 x 15 cm; A4; Envelopes
Tamanhos de mídia suportados, chave
4 x 6 pol.; Carta; Ofício (Legal); Envelopes
Tamanhos de mídia, personalizados
Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol., bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pol.
Tamanhos de mídia, personalizados
Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x
355,6 mm
Tecnologia com recursos para
economia de energia
Tecnologia Instant-on; Tecnologia liga/desliga automático HP
Tecnologia de digitalização
Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Tecnologia de impressão
Laser
Tecnologia de resolução
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação interna (integrada)
Tipo de scanner
Base plana, alimentador automático de documentos
Tipo de suportes e capacidade, ADF
Folhas: 50 (A4/carta), 35 (ofício)
Tipo de suportes e capacidade,
bandeja 1
Folhas: 100; Envelopes: 10
Tipo de suportes e capacidade,
bandeja 3
Folhas: 550 (opcional)
Tipo de suportes e capacidade,
tabuleiro 2
Folhas: 250
Tipos de suportes
Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso,
pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências
Umidade de armazenamento
10 to 90% RH
Usuário de destino e volume de
impressão
Para equipes até 10 usuários; Imprime até 4.000 páginas/mês

Velocidade de cópia (preto, qualidade
normal, A4)
Até 38 cpm
Velocidade de cópia preto (normal,
carta)
Até 40 cpm
Velocidade de digitalização (normal,
A4)
Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores)
Velocidade de digitalização (normal,
carta)
Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores)
Velocidade de impressão
Velocidade de impressão até 38 ppm (preto)
Velocidade de impressão em preto e
branco (Paisagem, A5)
Até 63 ppm
Velocidade de impressão em preto e
branco (Retrato, A5)
Até 14 ppm
Velocidade de impressão frente e
verso (A4)
Até 30 ipm
Velocidade de impressão frente e
verso (letter)
Até 32 ipm
Velocidade de impressão preto
(normal, A4)
Até 38 ppm
Velocidade de impressão preto
(normal,carta)
Até 40 ppm
Velocidade do processador
1200 MHz
Versão TWAIN
Versão 1.9 (SO legado); Versão 2.1 (Windows 7 ou superior)
Volume mensal de digitalização
recomendado
750 a 4000
Volume mensal de páginas
recomendado
750 a 4000
O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. ©Copyright 2015 HP Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações semaviso prévio. As únicas
garantias dos produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanhamtais produtos e serviços. Nenhuma informação aqui descrita deve ser
utilizada para criar uma garantia adicional. A HP não será responsável.

