Ficha técnica

HP LaserJet Enterprise série
M605
Trabalhe com uma qualidade excecional e uma velocidade impressionante
Acelere os resultados da empresa com qualidade de impressão excecional. Lide com trabalhos grandes e
equipe os seus colaboradores para o sucesso onde quer que o negócio vá. Efetue facilmente a gestão e
expanda esta impressora impressionantemente rápida e versátil e ajude a reduzir o impacto ambiental.
1

Eleve a produtividade ao nível seguinte.
● Equipe os utilizadores para avançarem rapidamente nas tarefas com o ecrã tátil a cores

intuitivo de 10,9 cm (4,3 polegadas) e a impressão com PIN.

● Cumpra as necessidades de grande volume com impressão frente e verso automática e

bandejas de papel versáteis – até 3.600 folhas.2

● Eficiência melhorada. Adicione acessórios de manuseamento de papel para a triagem

prévia de trabalhos, imprima em suportes diferentes, e muito mais.3

● Imprima sem interrupções durante longos períodos de tempo com os tinteiros HP

LaserJet Originais de elevado rendimento.4

Satisfaça as necessidades da empresa no escritório e para além.
● Ative a impressão wireless direct no escritório a partir de dispositivos móveis e sem

aceder à rede.5

● Imprima para esta impressora com um só toque do seu dispositivo móvel com NFC -

sem necessidade de uma rede.6

● Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets – geralmente

sem a necessidade de configuração ou apps.1

● Aumente o seu alcance de impressão. Partilhe recursos de impressão facilmente numa

rede com conectividade Ethernet.

Desfrute de capacidades avançadas e gestão fácil.
● Expanda facilmente esta impressora à medida que as soluções avançarem e as

necessidades da sua equipa crescerem com funcionalidades adicionais atualizáveis.

● Proteja os dados sensíveis, em repouso ou em trânsito, com uma variedade de soluções

de segurança incorporadas e opcionais.8

● Assuma facilmente o comando do seu ambiente de impressão a partir de uma

localização central com o HP Web Jetadmin.9

● Resolva rapidamente problemas utilizando serviços de ajuda baseados na cloud que são

relevantes e estão atualizados.10

Aumente a eficiência e poupança com baixo consumo de energia.
Ecrã tátil a cores e NFC/Wifi Direct fornecidos de série
apenas na impressora M605x.
Apenas a M605dn e a M605x dispõem de impressão frente e
verso.

● Poupe energia. A tecnologia HP Auto-On/Auto-Off liga a sua impressora quando precisar

e desliga-a quando não precisar.11

● Conserve recursos. Esta impressora eficiente consome menos energia total do que

qualquer dispositivo da sua classe.12

● Ajude a reduzir o seu impacto. Conte com reciclagem de consumíveis fácil e grátis

através do programa HP Planet Partners.13

Descrição do produto
HP LaserJet Enterprise M605x apresentada:
1. O ecrã tátil a cores intuitivo de 10,9 cm (4,3 pol.) inclina-se para uma
melhor visualização
2. Bandeja de saída para 500 folhas
3. Cobertura superior (acesso ao toner)
4. Bandeja de entrada 1 para 100 folhas
5. Tab. 2 de entrada 500 folhas
6. Tabuleiro de entrada 3 para 500 folhas
7. Hardware Integration Pocket (HIP)
8. Porta USB de acesso fácil
9. Botão frontal on/off prático
10. Cobertura de acessórios de saída
11. 512 MB de memória padrão (expansível até 1,5 GB) e um processador de
1,2 GHz
12. Porta de acesso para bloqueio tipo Kensington opcional
13. Porta de rede de Ethernet (RJ 45) de rede local (LAN)
14. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
15. Porta USB 2.0 de alta velocidade para ligar dispositivos USB externos
16. Ligação de energia
17. Impressão frente e verso automática incorporada

Série em resumo

Modelo

HP LaserJet Enterprise M605n

HP LaserJet Enterprise M605dn

HP LaserJet Enterprise M605x

número de produto

E6B69A

E6B70A

E6B71A

Velocidade de impressão em ppm, A4

55

55

55

Painel de controlo

LCD de 4 linhas com teclado numérico

LCD de 4 linhas com teclado numérico

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm (4,3
polegadas)

Bandeja multifunções para 100 folhas
e bandeja 2 para 500 folhas

Sim

Sim

Sim

Tab. 3 p/ 500 folhas

Opcional

Opcional

Sim

Até três bandejas de entrada para 500
folhas e uma bandeja de entrada de
alta capacidade para 1500 folhas

Opcional (até um máximo de 6 bandejas
no total)

Opcional (até um máximo de 6 bandejas
no total)

Opcional (até um máximo de 6 bandejas
no total)

Impressão através de toque e
impressão móvel direta sem fios

Opcional

Opcional

Sim

Unidade de Disco Rígido Secure Alto
Desempenho HP

Opcional

Opcional

Opcional

Impressão frente e verso automática

Opcional

Sim

Sim

Suporte para toner de elevada
capacidade

Sim

Sim

Sim

Certificação ENERGY STAR e Blue Angel

Não disponível

Sim

Sim

Acessórios, Consumíveis e Suporte
Consumíveis

CF281A Toner HP LaserJet Original 81A Preto 10 500 páginas
CF281X Toner HP LaserJet Original 81X Preto de elevado rendimento 25 000 páginas
F2G77A Kit de manutenção HP LaserJet 220 V 225.000 páginas

acessórios

B5L29A Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
F2G68A Alimentador Tabuleiro Entrada 500 folhas HP LaserJet
F2G69A Acessório de impressão frente e verso automático HP LaserJet
F2G70A Suporte para impressora HP LaserJet
F2G72A Empilhador/agrafador de 500 folhas p/HP LaserJet
F2G73A Tabuleiro Entrada para 1500 folhas HP LaserJet
F2G74A Alimentador envelopes para 75 folhas LaserJet HP
F2G75A Acessório de cassete de suporte personalizado para HP LaserJet
F2G81A Caixa de correio 5 tab. HP LaserJet 500 folhas
F5S62A Acessório HP Trusted Platform Module
G6W84A DIMM DDR3 1 GB HP de 90 pinos

Conectividade

B5L28A Portas USB internas HP

serviços e suporte

U8CR0E - Suporte de hardware HP, 3 anos, no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M605
U8CR1E - Suporte de hardware HP, 3 anos, 4 horas, 9x5 com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M605
U8CR5E - Suporte de hardware HP, 4 anos, no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M605
U8CR6E - Suporte de hardware HP, 5 anos, no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M605
U8CT2PE - Suporte HP, 1 ano, pós-garantia, 4 horas, 9x5 com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M605
U8CT5PE - Suporte HP, 1 ano, pós-garantia, no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M605
U8CT6PE - Suporte de hardware HP, 2 anos, pós-garantia, no dia útil seguinte com retenção de suportes com defeito para LaserJet M605

Especificações técnicas
Modelo

HP LaserJet Enterprise M605n

HP LaserJet Enterprise M605dn

HP LaserJet Enterprise M605x

número de produto

E6B69A

E6B70A

E6B71A

Velocidade de impressão5

Até 55 ppm Preto (A4); Até 36 ipm duplex (A4)

Tempo de saída da primeira página6

Em apenas 7 seg. preto (A4, pronta)

Resolução de impressão

Até 1200 x 1200 ppp a preto, HP FastRes 1200 (melhor)

Tecnologia de impressão

Laser

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 5 mm; Direita: 5 mm

Idiomas de impressão

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP Postscript nível 3, impressão nativa de PDF (v 1.7)

Ciclo mensal de impressão7, 8

Até 225.000 páginas (A4),
Volume mensal de páginas recomendado: 5.000 a 16.000

Fontes e tipos de letras

105 tipos de letra dimensionáveis TrueType internos em HP PCL, 92 tipos de letra dimensionáveis internos na emulação HP Postscript de Nível 3 (símbolo do Euro
integrado); 1 tipo de letra interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 tipos de letra internos do Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Soluções de tipos de letra
adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Tipos de letra HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em
http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Velocidade do processador

1,2 GHz

Ecrã

Ecrã LCD a cores de 4 linhas, 3 luzes LED (Pronto, Dados, Atenção), botões (Informação, Parar/Cancelar, Regressar, Início, Pasta, Limpar), teclado numérico com 10
teclas

Conectividade

Standard: Portas USB 2.0 de alta velocidade (para soluções e dispositivo); Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrada; Hardware Integration Pocket
(HIP)

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)

Memória

Standard: 512 MB; máximo: 1,5 GB

Disco Rígido

4 GB de armazenamento não volátil, encriptação de firmware (AES 128 ou AES 256) de dados de cliente/trabalho; Secure Cryptographic Erase – dados de
trabalho, eliminação segura – disco; Unidade de disco rígido de elevado desempenho HP Secure de 500 GB opcional

tipos de suportes de impressão

Papel (vegetal, a cores, timbrado, normal, pré-impresso, pré-furado, reciclado, grosseiro, leve), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, etiquetas para
prateleiras, definido pelo utilizador

Tamanho do papel

Métrica personalizada: Bandeja multifunções 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: 148 x 210 até 216 x 356 mm;
Cassete de suportes personalizados opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm
Métrica suportada: Bandeja multifunções 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2,
bandeja de entrada para 500 folhas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Bandeja de entrada de alta capacidade para 1.500 folhas opcional: A4

Manuseamento de papel10

Entrada de série: Bandeja multifunções 1 para
100 folhas, bandeja de entrada 2 para 500
folhas

Entrada de série: Bandeja multifunções 1 para
100 folhas, Bandeja de entrada 2 para 500
folhas, Duplex automático para impressão
frente e verso

Entrada de série: Bandeja multifunções 1 para
100 folhas, Bandeja de entrada 2 para 500
folhas, Bandeja de entrada 3 para 500 folhas,
Duplex automático para impressão frente e
verso

Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas, tabuleiro de saída posterior para 100 folhas
Opcional/Entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 folhas, cassete de suportes personalizados opcional (apenas para a posição de bandeja 2), bandeja de
entrada de alta capacidade para 1.500 folhas opcional (adicione até 4 bandejas adicionais para até 3.600 folhas de capacidade de entrada), duplex automático
opcional para impressão frente e verso, alimentador de envelopes para 75 folhas opcional
Capacidade de entrada

tabuleiro 1: Folhas: 100; Transparências: 50; Envelopes: 10
tabuleiro 2: Folhas: 500
tabuleiro 3: Folhas: 500 (bandeja 3+ opcional); Folhas: 1.500 (bandeja de entrada de alta capacidade opcional)
máximo: Até 3.600

Capacidade de saída

Standard: Até 600 folhas (500 na bandeja virada para baixo, 100 na porta posterior virada para cima)
máximo: Até 1.100 folhas (Porta na face traseira: até 100 folhas / Caixa de saída superior: até 500 folhas / Caixa de correio com 5 cestos opcional, empilhador
opcional, agrafador-empilhador opcional: até 500 folhas)

Modelo

HP LaserJet Enterprise M605n

HP LaserJet Enterprise M605dn

HP LaserJet Enterprise M605x

número de produto

E6B69A

E6B70A

E6B71A

Gramagem do papel

Bandeja multifunções 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suportes personalizados opcional, bandeja de
entrada de alta capacidade para 1.500 folhas opcional: 60 a 120 g/m²; Alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m²; Duplex opcional: 60 a 120 g/m²

Conectividade de Série

Portas USB 2.0 de alta velocidade (para soluções e dispositivo); Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrada; Hardware Integration Pocket (HIP)

Tinteiros de substituição3

Toner HP LaserJet original 81A preto (aprox. 10 500 páginas) CF281A, Toner HP LaserJet original 81X preto de elevado rendimento (aprox. 25 000 páginas)
CF281X

Protocolos de Rede Admitidos

IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, Modo Directo IP, WS Print; Outros: NetWare NDS, Bindery,
NDPS, iPrint

Sistemas Operativos Compatíveis11

Sistema operativo Windows compatível com o Controlador fornecido: Windows 10 todas as edições (32 bits/64 bits) (excluindo RT OS para tablets), Windows
8/8.1 todas as edições (32 bits/64 bits) (excluindo RT OS para tablets), Windows 7 todas as edições (32 bits/64 bits), Windows Vista todas as edições (32 bits)
(Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Windows compatível com o HP Universal Print Driver (em HP.com): Windows 10 todas as edições
(32 bits/64 bits) (excluindo RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas as edições (32 bits/64 bits) (excluindo RT OS para tablets), Windows 7 todas as edições (32
bits/64 bits), Windows Vista todas as edições (32 bits/64 bits) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Mac (controladores de impressão HP
disponíveis em HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistema operativo móvel
(controladores no sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo Linux (HPLIP no sistema operativo): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1),
Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x);
Outros sistemas operativos: UNIX

Requisitos Mínimos do Sistema

Windows: Windows 10 todas as edições 32 bits e 64 bits (excluindo RT OS para tablets), Windows 8/8.1 todas as edições 32 bits e 64 bits (excluindo RT OS para
tablets), Windows 7 todas as edições 32 bits e 64 bits, Windows Vista todas as edições 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo
Windows compatível com o HP Universal Print Driver (em HP.com): Windows 10 todas as edições 32 bits e 64 bits (excluindo RT OS para tablets), Windows 8/8.1
todas as edições 32 bits e 64 bits (excluindo RT OS para tablets), Windows 7 todas as edições 32 bits e 64 bits, Windows Vista todas as edições 32 bits e 64 bits
(Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo móvel (controladores no sistema operativo): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo
Linux (HPLIP no sistema operativo): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10,
12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Outros sistemas operativos: UNIX; Unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet; USB dedicada,
ligação de rede ou ligação sem fios; 200 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido; Hardware compatível com o sistema operativo (para requisitos de
hardware compatível com o sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido;
Hardware compatível com o sistema operativo (para requisitos de hardware compatível com o sistema operativo, consulte http://www.apple.com)

Software Incluído

Sistema operativo Windows: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP
Web Services Assist (HP Connected), Manuais de utilizador online; Sistema operativo Mac: Ecrã de boas-vindas (direciona os utilizadores para HP.com ou OS App
Source para software LaserJet), Configuração de Digitalizar para Pasta e E-mail

Gestão de Segurança

Gestão de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1.000 utilizadores, soluções avançadas de autenticação opcionais da HP e de
terceiros (por ex., leitores de crachá); Rede: IPsec/firewall com Certificado, Chave pré-partilhada e autenticação Kerberos, Suporte para configuração WJA-10 IPsec
com uso de Plug-in, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificados, Lista de controlo de acesso; Dados: Encriptação para
armazenamento, PDF e E-mail encriptado (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 da Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Credenciais
encriptadas; Dispositivo: Ranhura de fecho de segurança, desativação de porta USB, Hardware Integration Pocket para soluções de segurança; Gestão de
segurança: compatível com HP Imaging and Printing Security Center

Gestão da Impressora

Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software
HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; Utilitário HP (Mac)

Dimensões da impressora (L x P x A)

Mínimos: 425 x 451 x 399 mm
máximo: 425 x 840 x 574 mm

Mínimos: 425 x 537 x 399 mm
máximo: 425 x 840 x 574 mm

Mínimos: 425 x 537 x 521 mm
máximo: 425 x 840 x 695 mm

Dimensões do Pacote (A x L x P)

589 x 499 x 547 mm

589 x 499 x 627 mm

589 x 499 x 750 mm

Peso da impressora1

22,6 kg

25,9 kg

32,5 kg

Peso do Pacote

25,5 kg

29,3 kg

38,4 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 15 a 32 ºC, Humidade: 10 a 80% HR

Armazenamento

Temperatura: -30 a 60 ºC, Humidade: 10 a 90% HR

Acústica4

Emissões de potência acústica: 7,1 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 56 dB(A)

Alimentação2

requisitos: Tensão de entrada: 220 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consumo: 840 watts (a imprimir), 3,7 watts (inativa), <0,1 watts (manual off), 0,7 watts (auto-off/Wake on LAN), <0,1 watts (auto-off/manual on)
tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado

certificações

CECP

Com certificação Energy Star®; Blue Angel;
CECP; EPEAT® Silver

Com certificação Energy Star®; Blue Angel;
CECP; EPEAT® Silver

Conteúdo da embalagem

Impressora HP LaserJet Enterprise M605n;
Toner HP LaserJet Original 81A Preto
pré-instalado (aprox. 10 500 páginas); Guia de
instalação; Folheto de suporte; Software e
documentação da impressora em CD-ROM;
Cabo de alimentação

Impressora HP LaserJet Enterprise M605dn;
Toner HP LaserJet Original 81A Preto
pré-instalado (aprox. 10 500 páginas); Duplex
HP pré-instalado; Guia de instalação; Folheto
de suporte; Software e documentação da
impressora em CD-ROM; Cabo de alimentação

Impressora HP LaserJet Enterprise M605x;
Toner HP LaserJet Original 81A Preto
pré-instalado (aprox. 10 500 páginas); Duplex
HP pré-instalado; Guia de instalação; Folheto
de suporte; Software e documentação da
impressora em CD-ROM; Cabo de alimentação

Garantia

Garantia de um ano, com intervenção no local de instalação

Notas de rodapé
1A

impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou uma ligação sem fios direta. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de
acesso. As operações sem fios são compatíveis apenas com routers de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à web. Podem ser necessários uma app ou
software e um registo de conta HP ePrint. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido separadamente. Verifique a cobertura e disponibilidade na sua área com
um fornecedor de serviços. Consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting para mais informações. Algumas funcionalidades requerem a aquisição de um acessório opcional.; 2A capacidade de entrada para 3.600 folhas
requer a aquisição de acessórios adicionais.; 3Os acessórios de manuseamento de papel opcionais devem ser adquiridos em separado.; 4O toner HP LaserJet Original de elevado rendimento opcional deve ser adquirido
em separado.; 5A impressão wireless direct é fornecida de série apenas com a HP LaserJet Pro M605x. Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou
multifunções com capacidade wireless direct. Dependendo do dispositivo móvel, podem ainda ser necessários uma app ou um controlador. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao
ponto de acesso na impressora ou multifunções. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6A capacidade de impressão através de toque é fornecida de série apenas com a HP
LaserJet Enterprise M605x. O dispositivo móvel deve suportar impressão através da tecnologia NFC. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 8Algumas soluções requerem a transferência
ou aquisição adicional. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printingsolutions. A unidade de disco rígido (HDD) encriptada requer uma aquisição adicional.; 9Plug-in de dispositivo universal oferecido
com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superior. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 10A ajuda online deve estar ativada na impressora ou MFP. O dispositivo móvel
deve ter uma ligação à Internet para aceder aos serviços online.; 11As capacidades da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off estão sujeitas à impressora e às configurações;; 12Com base em testes da HP utilizando o método de
Consumo de Eletricidade Típico (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme declarado em energystar.gov vs. impressoras laser a preto e branco de função única com velocidades de impressão entre 56 e 70 páginas
por minuto (ppm) a partir de novembro de 2014. Os resultados reais podem variar.; 13A disponibilidade do programa varia. Atualmente, a devolução e a reciclagem de tinteiros HP originais estão disponíveis em mais de
50 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.

Especificações técnicas renúncias
1Com

tinteiros; 2Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.; 3O valor
declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter
informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 4Os valores de ruído podem sofrer alterações. Para informações mais atualizadas, consulte http://www.hp.com/support. Configuração testada:
M604dn, impressão só de um lado, papel A4 a uma média de 50 ppm.; 5Medido utilizando a norma ISO/IEC 24734, que exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte
http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.; 6Medido utilizando a norma ISO/IEC 17629.
Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.; 7O ciclo de
produtividade é definido como o número máximo de páginas de imagens produzidas por mês. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color
LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e impressoras multifunções para satisfazer os pedidos de ligação de indivíduos ou grupos.; 8A HP recomenda que o número de páginas imprimidas por
mês esteja dentro da gama especificada para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em fatores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e a duração de vida útil dos dispositivos num período de
garantia alargado.; 10Os acessórios de manuseamento de papel são disponibilizados em separado e com um custo adicional. Para garantir a estabilidade do produto, é necessária a aquisição do Suporte para impressora
HP LaserJet (F2G70A ) quando utilizar as impressoras M604/M605/M606 com mais de três alimentadores de bandejas de entrada HP LaserJet para 500 folhas (F2G68A), ou com uma bandeja de entrada HP LaserJet
para 1500 folhas (F2G73A) e com mais do que um alimentador de bandejas de entrada HP LaserJet para 500 folhas (F2G68A).; 11Nem todos os Sistemas Operativos compatíveis são suportados com o software
fornecido. Solução completa de software disponível apenas para Windows 7 e superior. Os sistemas operativos Windows mais antigos (XP, Vista e servidores equivalentes) obtêm apenas controladores de impressão e
digitalização. O Windows RT OS para tablets (32 bits e 64 bits) utiliza um controlador de impressão HP simplificado incorporado no RT OS. UNIX modelscripts estão disponíveis em http://www.hp.com (modelscripts são
controladores de impressora para sistemas operativos UNIX). Sistemas Linux utilizam o software HPLIP no sistema operativo.
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