
Ficha técnica

Multifunções HP Color LaserJet
Enterprise série M577

Desempenho inigualável. Segurança de topo.
Ideal para grandes e médias empresas que necessitem de uma multifunções segura, altamente
produtiva e de elevada eficiência energética.

O desempenho de alta velocidade une-se à eficiência energética
● Não fique à espera dos documentos. Imprima a sua primeira página em apenas 9
segundos, a partir do modo inativo de elevada eficiência energética.1

● Processe tarefas de forma rápida. Efetue impressões frente e verso tão
rapidamente como de um só lado (até 38 ipm)2 e digitalize ambos os lados da
página de uma só vez.

● Esta multifunções consome quantidades de energia extremamente reduzidas,
graças ao design inovador e à tecnologia de toner.3

● Selecione uma capacidade máxima de até 2300 páginas.4 Imprima até 59 páginas
A5 por minuto.2

Gestão e segurança do parque incomparáveis
● Funcionalidades integradas que detetam ameaças de segurança e resolvem os
problemas da sua impressora multifunções, protegendo-a desde o arranque até ao
encerramento.5

● Proteja dados importantes na multifunções e em trânsito, utilizando
funcionalidades de segurança integradas e encriptação de 256 bits.5

● Proteja dados empresariais sensíveis com soluções de segurança HP JetAdvantage
incorporadas e opcionais.6

● Centralize o controlo do seu ambiente de impressão com o HP Web Jetadmin e
ajude a aumentar a eficiência empresarial.7

Mais. Páginas, desempenho e proteção.
● Cause uma boa impressão, com a qualidade de cores líder da HP. Obtenha uma
impressão inigualável para as suas necessidades de escritório.

● Obtenha mais páginas com cada Toner HP original com JetIntelligence e com
consumíveis de elevado rendimento.8,9

● Ajude a garantir a qualidade HP pela qual pagou com a tecnologia de autenticação
de consumíveis e antifraude.

● Imprima de imediato com os toners pré-instalados. Substitua-os por toners com
remoção automática de selo.

Mantenha-se ligado com opções de impressãomóveis seguras
● Utilize a impressão direta sem fios opcional com encriptação de 128 bits a partir de
dispositivos móveis: sem necessidade de rede.10

● Adicione a possibilidade de impressão através de um toque no seu dispositivo
móvel com NFC: sem necessidade de uma rede.11

● Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets,
normalmente sem necessidade de configurações nem apps.12

● Aceda, imprima e partilhe recursos de forma simples através de Ethernet e do
funcionamento em rede sem fios opcional.13



Descrição do produto

Apresentação da Multifunções HP Color LaserJet Enterprise
FlowM577c:
1. Ecrã tátil a cores intuitivo de 20,3 cm que se inclina para uma melhor
visualização

2. Agrafador prático
3. Teclado extensível para a introdução de dados precisa e fácil
4. Botão frontal on/off prático
5. Porta direita (acesso ao percurso de impressão)
6. Bandeja multifunções para 100 folhas
7. Bandeja de entrada 2 para 550 folhas
8. ADF para 100 folhas numa só passagem, com digitalização frente e
verso e HP EveryPage

9. Hardware Integration Pocket (para ligar acessórios e dispositivos de
terceiros)

10. Porta USB de acesso fácil para guardar e imprimir ficheiros
diretamente

11. Bandeja de 250 folhas
12. Porta dianteira (acesso aos Toners HP JetIntelligence)
13. Impressão frente e verso automática incorporada
14. 1,75 GB de memória padrão (atualizável para 2,5 GB) e um

processador de 1,2 GHz
15. Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
16. Porta fax
17. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Ranhura para bloqueio de segurança de tipo cabo opcional
19. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para ligar dispositivos de terceiros)
20. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade

Série em resumo

Modelo Multifunções HP Color LaserJet
Enterprise M577dn

Multifunções HP Color LaserJet
Enterprise M577f

Multifunções HP Color LaserJet
Enterprise FlowM577c

número de produto B5L46A B5L47A B5L54A

Bandeja 1 para 100 folhas, bandeja
2 para 550 folhas

Sim Sim Sim

Bandejas de entrada 3, 4 e 5 para
550 folhas

Opcional Opcional Opcional

Caixa da impressora Opcional Opcional Opcional

Unidade de Disco Rígido Secure
Alto Desempenho HP

Sim Sim Sim

ADF para 100 páginas com
digitalização frente e verso numa
única passagem

Sim Sim Sim (mais HP EveryPage)

Capacidade de fax Opcional Sim Sim

Agrafador prático Não disponível Sim Sim

Funcionalidades de fluxo de
trabalho avançadas, incluindo
teclado retrátil

Não disponível Não disponível Sim

Impressão direta sem
fios/impressão através de toque
NFC

Opcional Opcional Opcional



Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis CF360A Toner HP LaserJet original 508A preto 6000 páginas

CF360X Toner HP LaserJet original 508X preto de elevado rendimento 12 500 páginas

CF361A Toner HP LaserJet original 508A ciano 5000 páginas

CF361X Toner HP LaserJet original 508X ciano de elevado rendimento 9.500 páginas

CF362A Toner HP LaserJet original 508A amarelo 5000 páginas

CF362X Toner HP LaserJet original 508X amarelo de elevado rendimento 9.500 páginas

CF363A Toner HP LaserJet original 508A magenta 5000 páginas

CF363X Toner HP LaserJet original 508X magenta de elevado rendimento 9.500 páginas

B5L36A Kit de fusor HP Color LaserJet B5L36A de 220V

B5L37A Unidade de recolha de toner HP Color LaserJet B5L37A

W5U23A  Kit de substituição de rolos ADF HP 200 *Aproximadamente 75.000 páginas

acessórios B5L31A HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)

B5L34A Bandeja para suportes de impressão HP Color LaserJet para 550 folhas

B5L51A Caixa da impressora HP Color LaserJet

E5K48A DDR3 SODIMM HP 1 GB x32 144 pinos (800 MHz)

F5S62A Acessório HP Trusted Platform Module

Q7432A Pacote de cartucho de agrafos HP

A7W14A Teclado HP LaserJet com disposição para sueco *

Conectividade B5L28A Portas USB internas HP

B5L53A Acessório para fax analógico 600 para impressoras multifunções HP LaserJet

J8030A Acessório HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless

J8031A Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw

serviços e suporte U8TH7E - Suporte de hardware HP para Multifunções Color LaserJet M577, 3 anos, no dia útil seguinte, com retenção de suportes
defeituosos
U8TH8E - suporte de hardware HP para Multifunções Color LaserJet M577, 4 anos, no dia útil seguinte, com retenção de suportes
defeituosos
U8TH9E - suporte de hardware HP para Multifunções Color LaserJet M577, 5 anos, no dia útil seguinte, com retenção de suportes
defeituosos
U8TJ0E - suporte de hardware HP para Multifunções Color LaserJet M577, 3 anos, 4 horas 9x5, com retenção de suportes defeituosos
U8TK8PE - suporte de hardware HP para Multifunções Color LaserJet M577, 1 ano, pós-garantia, no dia útil seguinte, com retenção de
suportes defeituosos
U8TK9PE - suporte de hardware HP para Multifunções Color LaserJet M577, 2 anos, pós-garantia, no dia útil seguinte, com retenção de
suportes defeituosos
U8TL0PE - suporte de hardware HP para Multifunções Color LaserJet M577, 1 ano, pós-garantia, 4 horas 9x5, com retenção de suportes
defeituosos

* apenas Flow M577c

Especificações técnicas
Modelo Multifunções HP Color LaserJet Enterprise

M577dn
Multifunções HP Color LaserJet Enterprise
M577f

Multifunções HP Color LaserJet Enterprise Flow
M577c

número de produto B5L46A B5L47A B5L54A

Funções Impressão, cópia, digitalização Impressão, cópia, digit., fax Impressão, cópia, digit., fax

Painel de Controlo Ecrã tátil a cores de 8 pol. (20,3 cm); ecrã de ângulo
ajustável com suporte de gestos; botão de Início
iluminado (para regressar rapidamente ao menu de
Início)

Ecrã tátil a cores de 8 pol. (20,3 cm); ecrã de ângulo
ajustável com suporte de gestos; botão de Início
iluminado (para regressar rapidamente ao menu de
Início)

Ecrã tátil a cores de 8 pol. (20,3 cm); ecrã de ângulo
ajustável com suporte de gestos; botão de Início
iluminado (para regressar rapidamente ao menu de
Início) e teclado integrado

Imprimir
Velocidade de impressão1,2 Até 38 ppm Preto (A4); Até 38 ppm A cores (A4); Até 38 ipm frente e verso a preto (A4)

Até 59 ppm a preto (horizontal, A5); Até 6 ppm a preto (vertical, A5); Até 59 ppm a cores (horizontal, A5); Até 6 ppm a cores (vertical, A5)
Saída da primeira página a
partir do modo pronto3

Em apenas 5,6 segundos Em apenas 5,6 segundos Em apenas 5,9 segundos

Saída da primeira página a
partir do modo de
suspensão

Em apenas 8,6 segundos Em apenas 8,6 segundos Em apenas 9,1 segundos

Resolução de impressão Até 600 x 600 ppp (normal), até 1200 x 1200 ppp (linhas finas), HP ImageREt 3600, calibradas com Pantone

Tecnologia de impressão Laser

Área de impressão Margens de impressão: Superior: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem; Inferior: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem; Esquerda: 2 mm
absoluto/5 mm assegurado em imagem; Direita: 2 mm absoluto/5 mm assegurado em imagem; Área máxima de impressão: 215,9 x 355,6 mm

Idiomas de impressão HP PCL 6; HP PCL 5c; emulação HP Postscript nível 3, impressão de PDF nativa (v1.7)

Funcionalidades de
Software Inteligente de
Impressora

Pré-visualização da impressão; impressão frente e verso; impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16); agrupamento; marcas de água; armazenamento de
tarefas de impressão; USB de acesso fácil; HP Easy Color

Ciclo mensal de impressão4 Até 80 000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado5: 2000 to 7500 (Imprimir)

Impressão frente e verso Automática (standard)

Fontes e tipos de letras 105 fontes TrueType internas dimensionáveis no HP PCL, 92 fontes internas dimensionáveis na emulação HP Postscript Nível 3 (símbolo Euro incorporado); 1
fonte interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Soluções de fontes adicionais disponíveis através de
cartões de memória flash de terceiros; fontes HP LaserJet e Emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts



Modelo Multifunções HP Color LaserJet Enterprise
M577dn

Multifunções HP Color LaserJet Enterprise
M577f

Multifunções HP Color LaserJet Enterprise Flow
M577c

número de produto B5L46A B5L47A B5L54A

Velocidade do processador 1,2 GHz
Conectividade

Standard 2 porta USB 2.0 de alta velocidade para soluções; 1
porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivo; 1
rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1
Hardware Integration Pocket

2 porta USB 2.0 de alta velocidade para soluções; 1
porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivo; 1
rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1
Hardware Integration Pocket; 1 Fax

2 porta USB 2.0 de alta velocidade para soluções; 1
porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivo; 1
rede Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1
Hardware Integration Pocket; 1 Fax

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 IP Direct, WS Print; Outros: NetWare NDS, Bindery, NDPS,
iPrint; Google Cloud Print 2.0

Sem fios Opcional, ativado com a aquisição de acessório de hardware.

Disco Rígido Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Encriptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de
eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura ATA-Disco)

Memória Standard: 1,25 GB (impressora), 500 MB (scanner); máximo6: 2,0 GB (impressora), 500 MB (scanner)
Copiar

Velocidade de cópia7 Até 38 cpm Preto (A4), Até 38 cpm A cores (A4)
Definições da Fotocopiadora Cópia frente e verso; escalabilidade; ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, nitidez); N-up; ordenação N ou Z; orientação do conteúdo;

agrupamento; folheto; construção de tarefas; margem a margem; armazenamento de tarefas; cópia de ID; cópia de livros; cópia A-B (suportes com tamanhos
diferentes); Número Máximo de Cópias: Até 9999 cópias: Resolução de cópia: Até 600 x 600 ppp (scanner de base plana), até 600 x 450 ppp (ADF)
Redução/Ampliação: 25 até 400%

Digitalizar
Especificações do scanner Tipo de Scanner: Scanner de base plana, ADF (frente e verso, passagem única); Tecnologia de Digitalização: Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image

sensor); Digitalização frente e verso ADF: Sim; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp
Formato de Ficheiro de
Digitalização

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF
(OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML
(OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil
acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT
(OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR)
pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR),
CSV (OCR); Imprimir a partir de USB de fácil acesso:
PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl, .cht)

Velocidade de Digitalização8 Até 43 ppm/43 ipm (monocromático), até 38
ppm/38 ipm (cores)

Até 43 ppm/43 ipm (monocromático), até 38
ppm/38 ipm (cores)

Até 45 ppm/64 ipm (monocromático), até 45
ppm/58 ipm (cores)

Área digitalizável Base plana: tamanho mínimo dos suportes: Semmínimo; tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm
Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): tamanho mínimo dos suportes: 105 x 127 mm; tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm

Características avançadas
do scanner

Otimização de textura/imagem; Ajustes de imagem;
Construção de trabalho; Definição de qualidade de
saída; Resolução de digitalização selecionável de 75
até 600 dpi; Deteção automática de cor; Eliminação
de extremidade; Notificação de trabalho; Eliminação
de página em branco; Definições HP Quick

Otimização de textura/imagem; Ajustes de imagem;
Construção de trabalho; Definição de qualidade de
saída; Resolução de digitalização selecionável de 75
até 600 dpi; Deteção automática de cor; Eliminação
de extremidade; Notificação de trabalho; Eliminação
de página em branco; Definições HP Quick

Otimização de texto/imagem; ajustes de imagem;
construção de tarefas; definição de qualidade de
saída; resolução de digitalização selecionável de 75
até 600 ppp; deteção automática de cores;
eliminação de margem; notificação de tarefas;
supressão de páginas em branco; HP Quick Sets; HP
EveryPage; orientação automática; reconhecimento
ótico de caracteres (OCR) incorporado; recorte
automático à página; tonalidade automática

Profundidade de bits/ níveis
de escala de cinzentos

24 bits / 256

envio digital Standard: Digitalizar para e-mail; guardar em pasta
de rede; digitalizar para unidade USB; enviar para
FTP; enviar para fax na Internet; livro de endereços
local; SMTP sobre SSL; remoção de páginas em
branco; eliminação de margem; deteção automática
de cores; recorte automático aos conteúdos; PDF
comprimido

Standard: Digitalizar para e-mail; guardar em pasta
de rede; digitalizar para unidade USB; enviar para
FTP; enviar para fax na LAN; enviar para fax na
Internet; livro de endereços local; SMTP sobre SSL;
remoção de páginas em branco; eliminação de
margem; deteção automática de cores; recorte
automático aos conteúdos; PDF comprimido

Standard: Digitalizar para e-mail; guardar em pasta
de rede; digitalizar para unidade USB; enviar para
Sharepoint; enviar para FTP; enviar para fax na LAN;
enviar para fax na Internet; OCR; livro de endereços
local; SMTP sobre SSL; remoção de páginas em
branco; eliminação de margem; deteção automática
de cores; recorte automático aos conteúdos; PDF
comprimido; escala de tons automática; orientação
automática; deteção de múltipla escolha; endireitar
automático; recorte automático à página

Volume mensal de
digitalizações
recomendado9

4150 a 6900 4150 a 6900 8350 a 13 900

Enviar por fax
Enviar por fax Opcional Sim, 33,6 kbps Sim, 33,6 kbps

Manuseamento de papel
tipos de suportes de
impressão

Papel (normal, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem brilhante, alta gramagem brilhante, extra gramagem, extra gramagem
brilhante, cartolina, cartão brilhante), transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado, película opaca, definido
pelo utilizador

Tamanho do papel Métrica personalizada: Tabuleiro 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tabuleiros 3+ opcionais: 102 x 148 a 216 x 356
mm
Métrica suportada: Tabuleiro 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356
mm; Tabuleiro 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizado: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tabuleiros 3+ opcionais: A4, RA4, A5, B5 (JIS);
Personalizado: 102 x 148 a 216 x 356 mm
Alimentador automático de documentos: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postal (JIS), postal D (JIS), 10 x 15 cm

Manuseamento de papel Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 550 folhas
Saída padrão: Bandeja de 250 folhas
Opcional/Entrada: Bandeja de entrada de suportes 3 para 550 folhas, bandeja de entrada de suportes 4 para 550 folhas, bandeja de entrada de suportes
5 para 550 folhas
Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas



Modelo Multifunções HP Color LaserJet Enterprise
M577dn

Multifunções HP Color LaserJet Enterprise
M577f

Multifunções HP Color LaserJet Enterprise Flow
M577c

número de produto B5L46A B5L47A B5L54A

Capacidade de entrada tabuleiro 1: folhas (papel de 75 g/m²): 100; acetatos, cartolina (163 g/m²): 50; cartolina (216 g/m²): 30; envelopes: 10
tabuleiro 2: Folhas (papel de 75 g/m²): 550; etiquetas, cartolina (163 g/m²); acetatos: 100
Tabuleiro 3-5: Folhas (papel de 75 g/m²): 550; etiquetas, cartolina (163 g/m²); acetatos: 100
máximo: Até 2300 folhas

Capacidade de saída Standard: Até 250 folhas, Até 10 envelopes, Até 100 folhas transparências
máximo: Até 250 folhas

Gramagem do papel Tabuleiro 1: 60 a 220 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Tabuleiro 2: 60 a 220 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante);
Tabuleiros 3+ opcionais: 60 a 220 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante)
Alimentador automático de documentos: 45 a 199 g/m²

Sistemas Operativos
Compatíveis10

SO Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows 10 todas as edições 32/64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas
as edições 32/64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 7 todas as edições 32/64 bits, Windows Vista todas as edições 32 bits (Home Basic, Premium,
Professional, etc.); SO Windows compatível com o controlador de impressão universal (em HP.com): Windows 10 todas as edições 32/64 bits (excluindo SO RT para
tablets), Windows 8/8.1 todas as edições 32/64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 7 todas as edições 32/64 bits, Windows Vista todas as edições 32/64
bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO Mac (controladores de impressão HP disponíveis em HP.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvel (controladores incorporados no SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado no SO): 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 SO: UNIX

Sistemas Operativos de Rede
Compatíveis

SO Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal),
Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal); SO Windows compatível com o controlador de impressão universal (UPD) ou controladores específicos de
produto em HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server
2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal); Citrix (no Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix
MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3), Citrix (no Windows
Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (mais Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (no Windows Server 2012/2012
R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1,
Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (www.novell.com/iprint); Para Windows 8 (32/64 bits) recomenda-se v5.86+,
Windows 8.1 recomenda-se v5.94+, Windows 7 (32/64 bits) recomenda-se v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recomenda-se v5.82+

Capacidade de impressão
portátil11

HP ePrint; Apple AirPrint™; certificação Mopria; Google Cloud Print 2.0

Requisitos Mínimos do Sistema Windows: Windows 10 todas as edições 32/64 bits (excluindo SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas as edições 32/64 bits (excluindo SO RT para tablets),
Windows 7 todas as edições 32/64 bits, Windows Vista todas as edições 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à
Internet, USB dedicado ou ligação à rede ou ligação sem fios, 200 MB de espaço disponível no disco rígido, hardware compatível com o SO (para requisitos de
hardware de SO visite http://www.microsoft.com)
Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espaço disponível no disco rígido, hardware compatível com
SO (para os requisitos de SO de hardware, visite http://www.apple.com)

Software Incluído Para SO Windows: programa de instalação/desinstalação de software HP, controlador de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update,
assistente de registo de produto HP, assistente de serviços web HP (HP Connected), manuais do utilizador online; Para SO Mac: ecrã de boas-vindas (direciona os
utilizadores para HP.com ou OS App Source para software LaserJet)

Gestão de Segurança Gestão de identidade: autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1000 utilizadores, soluções avançadas de autenticação opcionais da HP e de
terceiros (por ex., leitores de crachás, Trusted Platform Module); 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, encriptação de PDF e e-mail (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140-2), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenciais
encriptadas; dispositivo: ranhura de bloqueio de segurança, desativação de porta USB, Hardware Integration Pocket para soluções de segurança; gestão de
segurança: compatível com HP JetAdvantage Security Manager opcional

Gestão da Impressora Kit de recursos de administrador de impressora (utilitário de configuração de controlador, utilitário de implementação de controlador, administrador de impressão
gerida); software HP Web JetAdmin; software HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager

Dimensões e peso
Dimensões da impressora
 (L x P x A)12

Mínimos: 482 x 504 x 583 mm
máximo: 699 x 504 x 583 mm

Dimensões do Pacote 
(A x L x P)

755 x 600 x 650 mm

Peso da impressora13 38,1 kg 38,3 kg 38,6 kg

Peso do Pacote 44,4 kg 44,6 kg 45 kg

Ambiente de funcionamento Temperatura: 15 a 30 ºC, Humidade: 30 a 70% HR

Armazenamento Temperatura: 0 até 35 °C, Humidade: 10 a 90% HR

Acústica14 Emissões de potência acústica: 6,5 B(A) (impressão a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 51 dB(A) (impressão a 38 ppm)

Alimentação requisitos: Tensão de entrada: 200 a 240 VAC, 50 Hz
consumo15: 592 watts (impressão), 47,3 watts (pronta), 3,48 watts (inativa), 0,08 watts (desligar automático/ligar manual), 0,49 watts
(Auto-Off/Auto-On/reativação por LAN)
Consumo de eletricidade típico (TEC)16: 1,58 kWh/semana (Energy Star), 1,51 kWh/semana (Blue Angel)

Tecnologia de poupança de
energia

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on; Cópia Instant-on

certificações CISPR 22:2008 (Internacional) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; diretiva
CEM 2004/108/CE; Outras aprovações CEM, em conformidade com os requisitos dos diferentes países
Certificação ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Conteúdo da embalagem17 Multifunções HP Color LaserJet Enterprise M577dn;
quatro toners HP LaserJet pré-instalados (6000
páginas emmonocromático, 5000 páginas a cores);
unidade de recolha de toner; documentação na
embalagem; CD com software; cabo de alimentação

Multifunções HP Color LaserJet Enterprise M577f;
quatro toners HP LaserJet pré-instalados (6000
páginas emmonocromático, 5000 páginas a cores);
unidade de recolha de toner; documentação na
embalagem; CD com software; cabo de
alimentação; cabo de fax

Multifunções HP Color LaserJet Enterprise Flow
M577c; quatro toners HP LaserJet pré-instalados
(6000 páginas emmonocromático, 5000 páginas a
cores); unidade de recolha de toner; documentação
na embalagem; CD com software; cabo de
alimentação; cabo de fax

Tinteiros de substituição18 Toner HP LaserJet 508A preto (rendimento 6000 ISO) CF360A; toner HP LaserJet 508X preto (rendimento 12 500 ISO) CF360X; toner HP LaserJet 508A ciano
(rendimento 5000 ISO) CF361A; toner HP LaserJet 508X ciano (rendimento 9500 ISO) CF361X; toner HP LaserJet 508A amarelo (rendimento 5000 ISO) CF362A;
toner HP LaserJet 508X amarelo (rendimento 9500 ISO) CF362X; toner HP LaserJet 508A magenta (rendimento 5000 ISO) CF363A; toner HP LaserJet 508X
magenta (rendimento 9500 ISO) CF363X

Garantia Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite
http://www.hp.com/support para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.

http://HP.com


Notas de rodapé
1 A partir de testes internos da HP com base na primeira página a partir de modo inativo e velocidade de cópia e impressão frente e verso dos três principais concorrentes, concluídos em 8/2015. Sujeito às definições do dispositivo. Os resultados reais podem
variar. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/Ljclaims.2 Medição utilizando a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia
de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.3 Com base nos testes da HP utilizando o método de Consumo de eletricidade típico (TEC) do programa da ENERGY STAR®, ou conforme definido em
energystar.gov em comparação com os três principais concorrentes desde 8/2015. Os resultados reais podem variar. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/Ljclaims.4 É necessária a aquisição de bandejas de papel opcionais para atingir a capacidade
de entrada máxima.5 Algumas funcionalidades requerem aquisições adicionais. Obtenha mais informações em http://www.hp.com/go/printsecurity.6 Algumas soluções requerem transferências ou aquisições adicionais. Obtenha mais informações em
http://www.hp.com/go/printingsolutions.7 Plug-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.8 Reivindicação de maior número de
páginas em comparação com os consumíveis anteriores baseada na comparação de rendimentos por página entre os Toners HP LaserJet originais 507A de elevado rendimento e os Toners HP LaserJet originais 508X de elevado rendimento. Para mais
informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.9 Toners HP LaserJet originais 508X de elevado rendimento não incluídos; adquirir separadamente.10 A impressão direta sem fios requer a aquisição de um acessório Wireless Direct/NFC HP Jetdirect
3000w opcional para a Multifunções HP Color LaserJet Enterprise M577dn/f/c. Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma multifunções ou impressora com capacidade de impressão direta sem fios. Dependendo do
dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma app ou um controlador. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso na multifunções ou impressora. Para mais informações, visite
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.11 A capacidade de impressão através de toque requer a aquisição de um acessório Wireless Direct/NFC HP Jetdirect 3000w opcional para a Multifunções HP Color LaserJet Enterprise M577dn/f/c. O dispositivo móvel
deve suportar impressão através de Near Field Communication (NFC). Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.12 As operações sem fios são apenas compatíveis com operações de 2,4 GHz. Pode também ser necessária uma
app ou software e um registo de conta HP ePrint. Algumas funcionalidades requerem a aquisição de um acessório opcional. Obtenha mais informações em http://www.hp.com/go/mobileprinting.13 A ligação em rede sem fios requer a compra do Servidor de
impressão HP Jetdirect 2900nw. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ser limitado durante as ligações VPN ativas.

Especificações técnicas renúncias
1 Medição utilizando a norma ISO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software,
controlador e complexidade do documento.2 Medição utilizando o teste de funcionalidade ISO 24734, alimentação A5 horizontal. A velocidade poderá variar com base nos conteúdos, PC, orientação e tipo do suporte.3 Medição utilizando a norma ISO/IEC 17629.
Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.4 O ciclo de produtividade é definido como o número máximo
de páginas por mês da saída de imagens. 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 multifunções para satisfazer
as necessidades dos utilizadores ou grupos ligados.5 A HP recomenda que o número mensal de páginas de imagens impressas se encontre dentro do intervalo especificado para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em fatores como os intervalos de
substituição de consumíveis e a duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia alargado.6 Memória máxima com DIMM de 1 GB instalada. No máximo, o firmware utiliza 2 GB, pelo que 250 MB ficam sem utilização nesta configuração.7 Medição de
saída de primeira cópia e de velocidade de cópia utilizando a norma ISO/IEC 29183, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração
do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.8 Velocidades de digitalização medidas a partir do ADF. As velocidades reais de processamento podem variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do
desempenho do computador e do software de aplicações.9 A HP recomenda que o número de páginas digitalizadas por mês esteja dentro da gama especificada para um desempenho ótimo do dispositivo.10 Nem todos os "Sistemas operativos compatíveis" são
suportados com o software fornecido. Software de solução completa disponível apenas para Windows 7 ou mais recente. Os sistemas operativos Windows antigos (Vista e servidores equivalentes) apenas obtêm controladores de impressão e digitalização. O SO
Windows RT para tablets (32/64 bits) utiliza um controlador de impressão HP simplificado incorporado no SO RT. Os modelscripts UNIX estão disponíveis em HP.com (os modelscripts são controladores de impressora para sistemas operativos UNIX). Os sistemas
Linux utilizam o software HPLIP incorporado no SO.11 As operações sem fios são apenas compatíveis com operações de 2,4 GHz. Pode também ser necessária uma app ou software e um registo de conta HP ePrint. Algumas funcionalidades requerem a aquisição
de um acessório opcional. Obtenha mais informações em http://www.hp.com/go/mobileprinting.12 Sem bandeja 1 ou extensão para papel de ofício.13 Com consumíveis de impressão.14 Configuração testada: impressão só de um lado, papel A4 a uma média de 38
ppm, pacote f (B5L46A, B5L47A)/pacote z (B5L54A).15 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.16 A
classificação de consumo de eletricidade típico (TEC) representa o consumo elétrico típico de um produto durante 1 semana, medido em quilowatt/hora (kWh).17 Os rendimentos do toner foram determinados utilizando as normas de teste ISO/IEC. Os rendimentos
e custos reais variam consideravelmente, dependendo das imagens impressas, do número de páginas a cores impressas e de outros fatores.18 Rendimentos médios declarados do composto de cores (C/M/Y) e a preto com base na norma ISO/IEC 19798 e
impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente, dependendo das imagens impressas e de outros fatores. Para mais detalhes, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://www.hp.com/pt

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante 
neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente 
documento.
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