
Folheto de especificações | LAR

MFP HP LaserJet Managed E42540
series
Multifuncional HP de nível básico de classe empresarial com velocidades de até 42 ppm  e segurança mais
forte.

As multifuncionais e impressoras gerenciadas HP são otimizadas para ambientes gerenciados. Com maior
volume de páginas por mês e menos intervenções, esse portfólio de produtos pode ajudar a reduzir os custos
de impressão e cópia. Consulte o seu revendedor autorizado HP, para detalhes.

Essa impressora usa segurança dinâmica,
que pode ser atualizada periodicamente por
atualizações de firmware. A impressora foi
criada para ser usada exclusivamente com
cartuchos que usam um chip HP original.
Cartuchos que usam um chip não HP podem
não funcionar ou parar de funcionar. Veja
mais em: www.hp.com/learn/ds

MFP HP LaserJet gerenciada E42540f

Fácil de usar, simples de gerenciar.

O firmware HP FutureSmart pode ser atualizado com os recursos mais recentes  para
otimizar seu investimento por anos.
Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin—e ajude a
aumentar a eficiência da empresa.
Ative facilmente os fluxos de trabalho em toda a sua frota com uma experiência do
usuário consistente e ícones intuitivos semelhantes a tablets.
Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações do
dispositivo para ajudar a aumentar a eficiência.

A impressão mais segura do mundo

O código operacional (BIOS) é automaticamente verificado durante a inicialização e se
repara sozinho se estiver corrompido.
Certificação para critérios comuns  para monitorar constantemente a atividade da
memória para detectar e impedir ataques em tempo real.
O firmware é automaticamente verificado durante a inicialização para determinar se é um
código autêntico, assinado digitalmente pela HP.
As conexões de rede de saída da impressora são inspecionadas para impedir solicitações
suspeitas e impedir o malware.

Produtividade melhorada para capacitar equipes de trabalho

Dê aos grupos de trabalho o que eles precisam para terem êxito com centenas de
soluções e suporte a leitor de cartões.
Otimize os fluxos de trabalho, reduza as etapas e os erros, e dê suporte a trabalhadores
remotos com aplicativos de MPF opcionais que atendem às suas necessidades de
negócios específicas.
Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull
para recuperar trabalhos de impressão.
Fique conectado com um acessório opcional para redes sem fio,  Bluetooth® Low Energy
e tecnologia de toque para imprimir NFC.

Sustentabilidade são negócios inteligentes

Ajude a economizar papel desde o início. A impressão em frente e verso (duplex) é
configurada por padrão para economia automática.
Ajude a reduzir o desperdício de papel e toner imprimindo apenas trabalhos que são
realmente necessários usando o HP Roam for Business.
Economize energia sem sacrificar o desempenho — essa MFP é certificada pela ENERGY
STAR® e pela Blue Angel.
Remova barreiras e ajude a satisfazer padrões de conformidade e acessibilidade com o
Kit de acessibilidade da HP (que inclui cobertura e adesivos táteis em Braille, uma alça de
acesso HP e teclado LX BigKeys), além de oferecer compatibilidade com o Assistente de
acessibilidade da HP.

 Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e HP Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2019 de impressoras
concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência
cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
 Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso.
 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin
 Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 desde maio de 2019, A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP

FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para mais informações: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf
 O uso do HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware.
 O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN.
 Depende das especificações de configuração do país.
 Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, visite hp.com/go/roam
 Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade

do documento.
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Planilha de dados | MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Descrição do produto

1. Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)

2. Porta USB de fácil acesso

3. Bandeja de saída para 150 folhas

4. Impressão em frente e verso automática (padrão)

5. Bandeja 1 de entrada de uso geral para 100 folhas

6. Bandeja 2 de entrada para 250 folhas

7. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas

8. Conveniente botão Liga/Desliga frontal

9. Acesso da porta direita ao caminho de impressão

10. Acesso pela porta frontal para cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence

11. Porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivos de terceiros

12. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade

13. Porta de rede Gigabit Ethernet

Série em resumo

Modelo MFP HP LaserJet gerenciada E42540f

Referência 3PZ75A

Velocidade de impressão (carta/A4)2 Até 42/40 páginas por minuto (ppm)

Saída da primeira página (Carta/A4A4)3 Apenas 6,3/6,5 segundos

Painel de controle Tela de toque colorida de 4,3 pol. (10,9 cm)

Memória 2 GB

Storage eMMC 16 GB

Impressão em frente e verso automática (padrão)1 √

Capacidade de entrada (padrão/máx.) Até 350/900 folhas

Bandeja de entrada 1 para 100 folhas √

Bandeja 2 de entrada para 250 folhas √

Bandeja de entrada 3 para 550 folhas Opcional

Volume mensal de páginas recomendado (RMPV)4 1.500 a 7.500 páginas

Ciclo de trabalho Até 120.000 páginas

Rendimento de cartuchos Managed 11.500 páginas

Wi-Fi de duas bandas com Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®5 Opcional

qualificado pela ENERGY STAR® √

 Impressão automática em frente e verso dependente das especificações de configuração do país.
 Medido usando testes de recurso e Office Suite ISO/IEC 24734 exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de

software, do driver, da complexidade do documento, do tamanho, orientação e tipo da mídia. O HP High Speed pode exigir atualização do firmware para ser ativado.
 Primeira página impressa medida usando o ISO/IEC 17629, Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.
 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.
 O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal de uma impressora ou MFP compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Wi-Fi Direct é uma marca comercial

registrada da Wi-Fi Alliance. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização.
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Planilha de dados | MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Serviços HP
Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP
fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia
com risco reduzido, maior tempo de funcionamento,
fornecimento de serviços previsível e sem custos com
reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um
pacote abrangente de serviços de proteção projetados para
manter o hardware e o software da HP em pleno
funcionamento para que os funcionários possam se manter
produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

 

 

 

Principais recursos
Configure equipes de trabalho para o sucesso sem acrescentar mais tarefas. Ajude as pessoas a lidarem com os negócios onde
quer que aconteçam, ao mesmo tempo em que proporciona a toda equipe de TI o controle de que ela precisa, usando uma
MFP compacta criada para simplicidade de uso e gerenciamento.

As impressoras HP têm a segurança mais robusta do setor  porque estão sempre atentas, interrompendo continuamente as
ameaças enquanto se adaptam às novas. E só as impressoras HP fazem o autorreparo automático de ataques, assim a TI não
precisa intervir.

Simplifique a colaboração e a produtividade com uma MFP eficiente que dá suporte à forma como as pessoas trabalham hoje:
rápido, ágil e conectado. Imprima textos e gráficos nítidos de que a empresa precisa para parecer profissional todos os dias,
além de digitalizar e copiar com facilidade.

Os negócios têm como base o gerenciamento de recursos, e encontrar habilidades é responsabilidade de todos. Essa MFP
compacta foi projetada para baixo uso de energia, para ajudar as pessoas a concluírem tarefas rapidamente enquanto
conservam sempre que possível.

Acessórios 
3JN69A Acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
4QL32A HP Legic Secure USB Reader
8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
B5L31A HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
CC543B Solução HP SmartCard NIPRNet para governo dos EUA
D9P29A Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro
X3D03A Leitor de cartões de proximidade USB universal HP
Y7C05A Leitor de toque de tecla HP HIP2

Soluções

Descrição Geral: A HP oferece uma vasta gama de soluções concebidas para funcionar com muitas impressoras e multifunções HP. Estas podem

ajudar a aumentar a produtividade, a proteger os seus dados e a reduzir custos. Os seus colaboradores e a sua equipa de TI serão capazes de

trabalhar de forma mais eficaz e eficiente. 

Fluxo de trabalho: Habilite o acesso direto a conteúdo digital e fluxos de trabalho do painel de controle da MFP para simplificar processos com uso

intensivo de documentos e ajudar a melhorar a produtividade do usuário. 

Segurança: Conformidade e gestão da segurança do parque com o HP JetAdvantage Security Manager; HP Access Control; HP JetAdvantage Secure

Print; Leitores de cartões; Secure Encrypted Print (UPD) 

Impressão móvel e universal: Driver de impressão HP Universal (UPD); HP Print for Chrome; HP Roam for Business; HP ePrint; HP PrinterOn

Enterprise 

Gestão: HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; JetAdvantage Insights HP; HP Smart Device Services (SDS)

Serviços

U11E1E - Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 3 anos 

U11E2E - Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 4 anos 

U11E3E - Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 5 anos 

U11E4E - Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 3 anos 

U11E5E - Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 4 anos 

U11E6E - Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 5 anos 

U11E7E- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 3 anos 

U11E8E- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 4 anos 

U11E9E- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 5 anos 

U11F0PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ MNGD E42540 1 ano 

U11F1PE - Serviço PG PDU HP MFP LJ MNGD E42540 2 anos 

U11F2PE - Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ MNGD E42540 1 ano 

U11F3PE - Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ MNGD E42540 2 anos 

U11F4PE - Serviço PG canal HP MPF LJ MNGD E42540 1 ano 

U11F5PE - Serviço PG canal HP MPF LJ MNGD E42540 2 anos 

U9JT3E - SVC HP Inst c/nw impressora de departamento

 Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e HP Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2019 de impressoras
concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência
cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
 Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso.
 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin
 Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 desde maio de 2019, A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP

FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para mais informações: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf
 O uso do HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware.
 O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN.
 Depende das especificações de configuração do país.
 Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, visite hp.com/go/roam
 Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade

do documento.
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Planilha de dados | MFP HP LaserJet Managed E42540 series

MFP HP LaserJet Managed E42540 series
Modelo MFP HP LaserJet gerenciada E42540f

Referência 3PZ75A

AIO functions Impressão, cópia, digitalização, fax

Imprimir

Velocidade de impressão , , Saída da primeira página Carta: Até 6,3 segundos Preto; Saída da primeira página A4: Até 6,5 segundos Preto; Carta: Até 42 ppm Preto; A4: Até 40 ppm Preto; Frente e verso Carta: Up to 33 ipm Preto; Frente e verso A4: Até 31 ipm
Preto; Velocidade de impressão (Paisagem, A5): Até 63 ppm Preto

Resolução de impressão Preto (Melhor) Até 1200 x 1200 dpi; Preto (normal) Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas) Até 1200 x 1200 dpi

Tecnologia de impressão Laser; Print resolution technology: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Número dos cartuchos de
impressão

1 (preto)

Linguagens de impressão
padrão

HP PCL 6, HP PCL 5, emulação HP Postscript nível 3, impressão em PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™

Funcionalidades de software
inteligente de impressora

Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso

Gestão da impressora Assistente de impressora HP, Software HP Web JetAdmin, Gerenciador de segurança HP JetAdvantage, Agente de proxy SNMP HP (parte do HP WebJetAdmin), Agente de proxy HP WS Pro (parte do HP WebJetAdmin), Kit de recursos
do administrador de impressora para o driver de impressão HP Universal (utilitário de configuração do driver - utilitário de implantação de driver - administrador de impressão gerenciada)

Digitalizar

Tipo de digitalização /
Tecnologia

Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Versão TWAIN: Versão 2.1

Resolução da digitalização Hardware: Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 ppp

Tamanho da digitalização Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 127 x 178 mm Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm

Velocidade de digitalização Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) A4; Duplex: Up to 49 ipm (b&w) Carta; Até 46 ppm (preto e branco) A4

Funções avançadas do
scanner

Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa;
Supressão de página em branco; HP Quick Sets; PDF; GIF; MTIFF; JPG;

Profundidade de bits / Níveis
de escala de cinza

24 bits / 256

Características padrão
transmissão digital

Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de
cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF

Copiar

Velocidade de cópia Carta: Até 40 cpm Preto; A4: Até 38 cpm Preto; Saída da primeira cópia Carta: As fast as 6.8 sec Preto; Saída da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto; Frente e verso Carta: As fast as 33 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 31
cpm Preto

Resolução de cópia Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi

Maximum Number of Copies Até 9999 cópias

Dimensionamento da
copiadora

25 até 400%

Definições de copiadora Cópia frente e verso; Capacidade de expansão; Ajustes (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); N-up; Organização em N ou Z; Orientação; Intercalação; Livreto; Criação de trabalhos; Borda a borda;
Armazenamento de trabalho; Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia)

Fax

Velocidade de transmissão de
fax

3 sec per pageAté:33,6 kbps

Resolução de fax Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi

Funcionalidades de software
inteligente de fax

Faxes armazenados; Arquivamento de fax; Encaminhamento de fax; Dimensionar para caber; Catálogo de endereços de fax; Fax de LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Programação de fax para feriado

Funcionalidades de fax
Memória do fax: Depende do espaço disponível em disco rígido; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envio de fax adiado:  Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo:  Não; Fax
forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax:  Não; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax:  Não; Suporte de junk barrier: Sim, como números de fax
bloqueados; Marcação de números com a máxima velocidade: Até 1000 números; Suporte de interface de PC: Sim, software não incluído; Suporte de capacidade de recuperação remota:  Não; Suporte de handset telefônico:  Não

Conectividade

Conectividade padrão 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX

Capacidades de rede Sim, via servidor de impressão HP JetDirect Ethernet incorporado (padrão), compatível com: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n
(Opcional); segunda porta Ethernet (Opcional).

Capacidade sem fios Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda dupla e funcionalidade Wi-Fi Direct disponíveis com o acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A

Capacidade de impressão
móvel

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi® Direct; Toque para imprimir via NFC (opcional); Impressão em PrinterOn; Recurso de roam para facilitar a impressão

Memória Padrão: 2 GB; Máximo: 2 GB

Velocidade do processador 800 MHz / Storage: eMMC 16 GB / Disco rígido: Não suportado

Ciclo de trabalho (mensal) Carta: Até 120.000 páginas; A4: Até 120.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 1.500 a 7.500 páginas
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MFP HP LaserJet Managed E42540 series
Modelo MFP HP LaserJet gerenciada E42540f

Referência 3PZ75A

Manuseamento de papel

Entrada 1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Até 900 folhas (com bandeja opcional para 550 folhas)

Saída Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão

Opções de frente e verso Automático (padrão)

Capacidade do alimentador
automático de documentos

Padrão, 50 folhas

Capacidade do alimentador
automático de documentos

Padrão, 50 folhas; Digitalização ADF duplex: Sim, digitalização frente e verso numa única passagem

Alimentador de envelopes  Não

Bandejas standard de papel 2

Tipos de suportes Papel (comum, EcoEfficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas

Gramatura da mídia Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²

Formatos dos suportes de
impressão

Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3
opcional: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 a 216 x 356 mm

Tamanhos personalizados
das mídias

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm

Dimensões (largura x
profundidade x altura)

16.5 x 15.3 x 12.7 in ; 420 x 390 x 323 mm; Máximo: 17.8 x 33 x 22.7 in (printer fully opened); 453 x 839 x 577 mm (impressora totalmente aberta)

Peso 28.68 lb; 13,01 kg

Conteúdo da caixa Impressora HP LaserJet Managed MFP E425540f; Cartucho de toner original HP LaserJet preto (~3,000 páginas); Guias da bandeja de papel de tamanho fixo; Guia de introdução; 1 cabo de alimentação

Cartuchos substitutos Toner HP LaserJet Managed Original Preto (aprox. 11 500 páginas) W9024MC

Características da garantia Suporte telefônico 24 horas/7 dias por semana para reparo no local por 1 ano

Com certificação Energy Star Sim

Conformidade com standards
de eficiência energética

EPEAT® Silver; CECP; Certificação ENERGY STAR®

Painel de controle Painel de controle de toque capacitivo colorido de 4,3 pol.

Monitor 4.3” diagonal Color TFT-LCD back-lit 480 RGB (H) x 272 (V)

Software incluído Nenhuma solução de software está inclusa na caixa, apenas em http://hp.com ou http://123.hp.com

Fontes e tipos de caracteres 105 fontes internas TrueType expansíveis em HP PCL, 92 fontes internas expansíveis na emulação de Postscript nível 3 da HP (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fontes internas
Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows Client OS (32/64 bits)-, Win 10, Win 8.1, Win 7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android, Mac-, Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15, Driver da impressora PCL6 discreto-,
Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, acesse http://support.hp.com, digite seu nome de produto e pesquise, clique em guias do usuário e digite seu nome do produto e procure o guia do usuário,
pesquise seu (nome do produto) - Guia do usuário, pesquise pela seção Sistemas operacionais compatíveis, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais compatíveis, Para obter mais informações sobre os sistemas
operacionais compatíveis, consulte www.hp.com/go/upd

Sistemas operacionais de
rede compatíveis

Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp
& XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, "Certificação do Kit Citrix Ready - Até Citrix Server 7.18 para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com, Linux - Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-
imaging-and-printing, UNIX - Para mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts, Linux - Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, UNIX - Para mais informações,
consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts

Requisitos mínimos do
sistema

PC:2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com;
Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com

Alimentação
Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 525 watts (impressão ativa), 10,1 watts (pronta), 1,2 watt (suspensão),
0,08 watt (desligamento automático/ligação manual), 0,08 watt (desligamento manual); Número de consumo típico elétrico (TEC): 1,222 kWh/semana (Blue Angel); 0,463 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Acústica Emissões de potência acústica: 6,4 B(A) a 38 ipm

Ambiente de funcionamento Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5° C ; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 32,5° C ; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C ; Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% RH ;
Faixa de umidade operacional recomendada: 10 to 90% RH

Gestão de segurança

Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1.000 usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachá); Rede: IPsec/firewall
com certificado, chave pré-compartilhada, autenticação Kerberos, suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPsec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de controle de acesso; Dados:
Criptografia de armazenamento, PDF e e-mail criptografados (usa bibliotecas criptográficas validadas por FIPS 140 da Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas; Dispositivo: Inicialização segura HP Sure Start
(verificação de integridade do BIOS com recurso de autorreparo), detecção de intrusão (monitoramento constante no dispositivo para ataques), whitelisting (carrega somente código bom conhecido), módulo de plataforma confiável
incorporado, Inspetor de conexão HP, slot para trava de segurança, desativação de porta USB; Gerenciamento de segurança: Compatível com HP JetAdvantage Security Manager, mensagens Syslog de segurança do dispositivo
processadas e acessíveis em SIEMs Arcsight e Splunk
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 Para obter informações sobre o cartucho incluído na impressora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimento mensurados em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais
variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores.
 Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, consulte

http://www.hp.com/go/toneryield.
 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 mais informações, visite:

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
 Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país.
 Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). O cliente pode adquirir o acessório HP JetDirect

3100w BLE/NFC/sem fio ou o USB RadBeacon. Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/roam
 Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 padrão na resolução padrão. Páginas mais complexas ou de resolução superior irão demorar mais e utilizar mais memória.
 Memória não expansível neste produto
 Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734 exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo

da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.
Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do

sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.
 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.
 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. O valor de Energy Star

normalmente se baseia nas medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel.
 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).
 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.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as
estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional.
A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
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