Ficha técnica

HP Color LaserJet Enterprise da
série M651
A sua empresa pode contar com cores de qualidade superior
Desempenho em que pode confiar: documentos frente e verso a cores com qualidade profissional e de
grande volume com extraordinária fiabilidade. A eficiente impressão de um toque e opções de impressão
móvel, para além da gestão simples ajudam-no a ser produtivo onde o trabalho o levar.

Invista num desempenho fiável de impressão.
● Obtenha resultados em que pode confiar, com uma impressora concebida para um

desempenho silencioso e mínima intervenção.

● Permaneça sólido e mantenha a produtividade de impressão graças ao firmware

atualizável e fiável.

● Imprima o seu melhor. Proporcione a cada departamento uma impressão a cores de

qualidade profissional, vibrante e consistente.

Impressora HP Color LaserJet Enterprise M651dn

Mantenha a empresa em movimento a partir de qualquer lugar.
● Imprima sem fios ou uma rede. Obtenha acesso fácil à impressora através de impressão

wireless direct opcional1.

● Imp. móvel à distância de um toque com a tec. de comunicação de campo próximo

(NFC): conveniência da impressão através de toque a partir de disp. móveis2.

● Imprima facilmente a partir de smartphones, tablets, portáteis no trabalho, em casa ou

em viagem; Certificação Mopria3.

● Imprima a partir de qualquer lugar com o Apple® AirPrint™4. Imprima a partir do seu

dispositivo móvel com a capacidade de impressão incorporada ou com a aplicação e
software HP ePrint3.

Impressora HP Color LaserJet Enterprise M651xh

Esteja preparado para o futuro.
● Mantenha-se atualizado: atualize facilmente esta impressora à medida que as soluções

avançam, com o HP FutureSmart Firmware.

● Confie numa impressora que pode expandir com a sua empresa, com fáceis atualizações

de funcionalidades.

● Monitorize e controle as suas impressoras, esteja onde estiver, com o HP Web Jetadmin5.
● Ajude a proteger dados empresariais sensíveis com soluções de segurança avançadas e

uma unidade de disco rígido encriptada6.

Consiga produtividade em grandes volumes.
● Obtenha um valor excecional a partir de tinteiros HP originais de alta capacidade.
● Controlo fácil na ponta dos seus dedos: selecione as definições com o ecrã tátil a cores

de 11 cm (4,3 pol.).

● Responda às exigências de tarefas de impressão de grande volume, com esta

impressora tem uma capacidade de entrada de papel até 3100 folhas7.

Descrição do produto
HP Color LaserJet Enterprise M651xh apresentada:
1. Painel de controlo VGA intuitivo a cores de 10,9 cm
2. Tabuleiro de saída para 500 folhas
3. Botão de Início (volta ao ecrã de início)
4. A porta frontal fornece um acesso prático aos toners e tambores HP
5. Alim. frente/ verso auto. incorporado
6. Tabuleiro de entrada para 500 folhas
7. 2 x tab. de papel para 500 folhas
8. Tab. de entrada de alta capacidade p/ 1500 folhas
9. Hardware integration pocket
10. Porta USB de fácil acesso para imprimir ficheiros diretamente (Um administrador
deve ativar a porta USB de fácil acesso antes de utilizar)
11. Tabuleiro multifunções para 100 folhas para suportes até 220 g/m²
12. Porta inferior direita (acesso para eliminar encravamentos)
13. Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
14. Processador de 800 MHz, 1 GB de RAM
15. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
16. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para ligar dispositivos de terceiros)
17. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Porta de acesso para bloqueio tipo Kensington opcional

Série em resumo

Modelo

HP Color LaserJet Enterprise M651n

HP Color LaserJet Enterprise M651dn

HP Color LaserJet Enterprise M651xh

Número do produto

CZ255A

CZ256A

CZ257A

Impressão frente e verso automática

Não disponível

Sim

Sim

Tabuleiro 1 multifunções para 100
folhas

Sim

Sim

Sim

Tab. 2 p/ 500 folhas

Sim

Sim

Sim

Tab. 3 p/ 500 folhas

Opcional

Opcional

Não disponível

Tabuleiro/Alimentador com caixa para
500 folhas

Opcional

Opcional

Não disponível

2 x 500 folhas e tabuleiro/alimentador
para 1500 folhas e suporte

Opcional

Opcional

Sim

Qualificado pela ENERGY STAR®

Não

Sim

Sim

Disco rígido de alto desempenho HP
Secure

Não disponível

Não disponível

Sim

Acessórios, Consumíveis e Suporte
Consumíveis

CF330X Toner Original HP LaserJet 654X Preto de elevado rendimento 20 500 páginas
CF320A Toner Original HP LaserJet 652A Preto 11 500 páginas
CF331A Toner Original HP LaserJet 654A Ciano 15.000 páginas
CF332A Toner Original HP LaserJet 654A Amarelo 15.000 páginas
CF333A Toner Original HP LaserJet 654A Magenta 15.000 páginas
CE246A Kit de fusor HP Color LaserJet CE246A de 110 V 150.000 páginas
CE247A Kit de fusor HP Color LaserJet CE247A de 220 V 150.000 páginas
CE249A Kit de transferência de imagens HP Color LaserJet CE249A 150.000 páginas
CE265A Unidade de recolha de toner HP 648A 36.000 páginas

Acessórios

CZ261A Tabuleiro de Entrada para 500 folhas HP LaserJet
CZ262A Alimentador de papel com armário para 500 folhas HP LaserJet
CZ263A Alimentador de papel e suporte HP 2x500/1x1500-sheet
CC497A Tabuleiro suporte para postais HP LaserJet

Conectividade

J8021A Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500
J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
J8029A Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w

Serviço e suporte

U1UJ8E - 3 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
U1UJ9E - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
U1UK0E - 5 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
U1UJ2E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 9x5, para Color LaserJet M651
U1UL4PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para Color LaserJet M651
U1UL1PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para Color LaserJet M651
U1UL2PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia em 4 horas, 9x5, para Color LaserJet M651
(U1UJ2E /U1UL2PE: verifique a disponibilidade ao nível do país)

*Os acessórios HP Jetdirect 2700w e HP Jetdirect 2800w não podem ser instalados ao mesmo tempo.

Especificações técnicas
Modelo

HP Color LaserJet Enterprise M651n

HP Color LaserJet Enterprise M651dn

HP Color LaserJet Enterprise M651xh

Número do produto

CZ255A

CZ256A

CZ257A

Velocidade de impressão

Até 42 ppm preto (A4); Até 42 ppm a cores (A4); Até 38 ipm frente e verso a preto (A4); Até 38 ipm frente e verso a cores (A4)

Tempo de saída da primeira página

Em apenas 9,0 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 9,0 seg. a cores (A4, pronta)

Resolução de impressão

Até 1200 x 1200 ppp A preto; Até 1200 x 1200 ppp a cores

Tecnologia de impressão

Laser

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 4,3 mm; Inferior: 4,3 mm; Esquerda: 4,3 mm; Direita: 4,3 mm; Área máxima de impressão

Idiomas de impressão

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript Nível 3, PDF e AirPrint (URF e PDF)

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint, certificação Mopria, Wireless Direct Printing opcional, Apple AirPrint™, Apps móveis

Ciclo mensal de produtividade

Até 120.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 2000 a 17.000

Fontes e tipos de letras

105 fontes dimensionáveis TrueType internas em HP PCL, 92 fontes dimensionáveis internas na emulação HP Postscript de Nível 3 (símbolo do Euro integrado); 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 hp.com/go/laserjetfonts

SureSupply suportado

Sim

Velocidade do processador

800 MHz

Ecrã

Ecrã tátil resistivo WQVGA de 10,9 cm (resolução 480 x 272) com botão de Início

Sem fios

Opcional, ativado com aquisição de acessório de hardware (J8021A, J8026A ou J8029A)

Conectividade

Standard: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 2 portas USB 2.0 para soluções (para ligações de produtos de terceiros); 1 acessório (para bloqueio Kensington); 1
Ethernet; Opcional: Servidor de impressão HP Jetdirect 2700w J8026A USB Sem Fios; NFC/Wireless Direct HP Jetdirect 2800w J8029A; Servidor de impressão HP
Jetdirect ew2500 802.11b/g Sem Fios J8021A. Nota: Os acessórios HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) e HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
(J8021A) não podem ser instalados ao mesmo tempo.

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Gigabit Ethernet incorporada); Incluídos impressão através de toque e Wireless Direct

Memória

Standard: 1,5 GB (memória do sistema); Máximo: 1,5 GB (memória do sistema)

Disco rígido

Não disponível

Tipos de suportes

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

Tamanho do papel

Métrica personalizada: Tabuleiro multifunções: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiros de entrada p/ 500 folhas: 148 x 210 a 216 x 356 mm; tabuleiro de entrada
de suporte para postais HP opcional (a instalar no tabuleiro 2): 10 x 15 cm
Métrica suportada: Bandeja multifunções: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); Postal; PostalD; envelopes (C5, B5, C6, DL, ISO); Bandejas de entrada p/ 500 folhas: A4; A5;
B5 (JIS)

Manuseamento de papel

Entrada de série: Bandeja de entrada para 500
folhas, bandeja multifunções para 100 folhas,
impressão frente e verso automática

Entrada de série: Bandeja de entrada para 500
folhas, bandeja multifunções para 100 folhas,
impressão frente e verso automática

Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500
folhas
Opcional/Entrada: Alimentador de papel com
bandeja de entrada de alta capacidade
(HCI)/suporte para 1 500 folhas com 2 x 500
folhas opcionais

Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500
folhas
Opcional/Entrada: Alimentador de papel com
bandeja de entrada de alta capacidade
(HCI)/suporte para 1 500 folhas com 2 x 500
folhas opcionais

Não disponível

Standard, unidade de disco rígido HP Secure de
elevado desempenho com mínimo de 320 GB
(encriptação de hardware AES 256 ou superior)

Entrada de série: Tab. de entrada para 500
folhas, HCI (2 x 500 /1x1500-sheet
Alimentador de papel e suporte), tab.
multifunções para 100 folhas, impressão frente
e verso automática
Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500
folhas

Modelo

HP Color LaserJet Enterprise M651n

HP Color LaserJet Enterprise M651dn

HP Color LaserJet Enterprise M651xh

Número do produto

CZ255A

CZ256A

CZ257A

Capacidade de entrada

Tabuleiro 1: folhas, papel (75 g/m²): 100; etiquetas, transparências, cartolina (163 g/m²): 50; cartolina (216 g/m²): 30; envelopes: 10
Tabuleiro 2: folhas, papel (75 g/m²): 500; papel brilhante (160 g/m²): 300; papel brilhante (220 g/m²): 100
Tabuleiro 3: Opcional: folhas, papel (75 g/m²):
Tabuleiro 3: Opcional: folhas, papel (75 g/m²):
Tabuleiro 3, 4: folhas, papel (75 g/m²): 500;
500; papel brilhante (160 g/m²): 300; papel
500; papel brilhante (160 g/m²): 300; papel
papel brilhante (160 g/m²): 300; papel brilhante
brilhante (220 g/m²): 100
brilhante (220 g/m²): 100
(220 g/m²): 100; Tabuleiro 5: Folhas, papel (75
g/m²): 1500; papel brilhante (160 g/m²): 300;
papel brilhante (220 g/m²): 100
Máximo: Até 3100 folhas
Máximo: Até 3100 folhas
Máximo: Até 3100 folhas

Capacidade de saída

Standard: Até 500 folhas, Até 30 envelopes, Até
100 folhas transparências
Máximo: Até 500 folhas

Gramagem do papel

Bandeja multifunções: 60 a 220 g/m², bandejas de entrada para 500 folhas, unidade de impressão frente e verso automática: 60 a 120 g/m² (papel normal), 105
a 220 g/m² (papel brilhante)

Conectividade de série

1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 2 portas USB 2.0 para soluções (para ligações de produtos de terceiros); 1 acessório (para bloqueio Kensington); 1 Ethernet

Conteúdo da embalagem

Impressora HP Color LaserJet Enterprise
M651n; Toner HP Color LaserJet Preto, Ciano,
Magenta e Amarelo (instalado) (rendimento de
aprox. 11.500 páginas a preto, aprox. 15.000
páginas a cores); CD com controladores e
documentação do software; Documentação
(Guia de instalação de hardware); cabo de
alimentação; Servidor de impressão HP
Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado);
hardware integration pocket; Porta de
impressão USB Walk-up; Bandeja 1
multifunções para 100 folhas, Bandeja 2 de
entrada para 500 folhas; panfleto de suporte

Tinteiros de substituição

Toner HP LaserJet Original 652A Preto (rendimento de 11.500) CF320A; Toner HP LaserJet Original 654A Preto de elevado rendimento (rendimento de 20.500)
CF330X; Toner HP LaserJet Original 654A Ciano (rendimento de 15.000) CF331A; Toner HP LaserJet Original 654A Amarelo (rendimento de 15.000) CF332A;
Toner HP LaserJet Original 654A Magenta (rendimento de 15.000) CF333A

Protocolos de rede suportados

IPv4/IPv6: Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 ou superior); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Porta 9100; LPD; WS Discovery; IPP; Secure-IPP;
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Outros: NetWare NDS; Bindery;
NDPS; iPrint

Sistemas operativos compatíveis

Windows XP SP3 ou superior (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 bits e 64 bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows Server
2003 SP2 ou superior (32 bits e 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits e 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X
v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: Air
Print http://support.apple.com/kb/ht4356, Android Citrix® e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver
http://www.hp.com/go/eprintsoftware, Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP
http://www.hp.com/go/sap/drivers, SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX Http://www.hp.com/go/unix, UNIX Jetdirect
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software, Unix Model Scripts http://www.hp.com/go/unixmodelscripts

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior), Windows Server 2003 (SP1 ou superior), Windows Server
2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD,
ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede; Requisitos do sistema de hardware compatíveis com o sistema
operativo, consulte http://www.microsoft.com
Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Unidade de CD-ROM ou DVD, ou ligação à Internet; Porta
Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede; 1 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido

Software incluído

Controlador de impressora HP PCL 6 Discrete, Mac Software Link to Web (Mac Installer), Windows Installer

Gestão de segurança

Gestão de identidade: autenticação Kerberos; autenticação LDAP; códigos PIN de 1000 utilizadores; soluções de autenticação avançadas da HP e de terceiros
opcionais (por exemplo:; leitores de distintivo); Rede: IPsec/firewall com certificado; Chave pré-partilhada; e autenticação Kerberos; Suporta plug-in de
configuração WJA-10 IPsec; autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de Controlo de Acesso; Dados: encriptação de
armazenamento; PDF e e-mail encriptado (utiliza bibliotecas criptográficas com validação FIPS 140 da Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais
encriptadas; Dispositivo: ranhura com fecho de segurança; desativação de porta USB; hardware integration pocket para soluções de segurança; Gestão de
segurança: compatível com HP Imaging e Printing Security Center

Gestão da impressora

HP Web Jetadmin; Utilitário HP (Mac)

Painel de controlo

Ecrã tátil resistivo WQVGA de 10,9 cm (resolução 480 x 272) com botão de Início

Dimensões da impressora (L x P x A)

Mínimos: 550 x 520 x 455 mm
Máximo: 819 x 863 x 521 mm

Mínimos: 550 x 520 x 455 mm
Máximo: 819 x 863 x 521 mm

Mínimos: 660 x 665 x 1000 mm
Máximo: 1073 x 1010 x 1073 mm

Dimensões da embalagem (L x P x A)

750 x 678 x 597 mm

750 x 678 x 597 mm

760 x 860 x 1373 mm

Peso da impressora

39,1 kg

39,1 kg

69,6 kg

Peso da embalagem

44,6 kg

44,6 kg

86 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 ºC, Humidade: 30 a 70% HR

Armazenamento

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

Acústica

Emissões de potência acústica: 7,1 B(A); Emissões de pressão acústica: 55 dB(A)

Alimentação

Requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Consumo: 650 watts (a imprimir), 67 watts (pronta), 8,5 watts (inativa), 1,9 watts (desligar automático/WOL), 0,1 watts (desligar manual), 0,1 watts (desligar
automático/desligar manual). Consumo de Eletricidade Típico (TEC): 4,7 kWh/semana.
Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado

Certificações

CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, ICES-003,
Diretiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa), outras certificações CEM conforme exigidas pelos diferentes países; Certificação Energy Star; Certificação
Blue Angel.
Blue Angel; Certificação EPEAT
ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT
ENERGY STAR 2.0; Blue Angel UZ-171; EPEAT
Silver
Silver

Garantia

Garantia limitada de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. A garantia pode variar conforme as leis de cada país. Visite hp.com/support para informações sobre o
serviço premiado HP e as opções de suporte na sua região.

Standard: Até 500 folhas, Até 30 envelopes, Até
100 folhas transparências

Impressora HP Color LaserJet Enterprise
M651dn; Toner HP Color LaserJet Preto, Ciano,
Magenta e Amarelo (instalado) (rendimento de
aprox. 11.500 páginas a preto, aprox. 15.000
páginas a cores); CD com controladores e
documentação do software; Documentação
(Guia de instalação de hardware); cabo de
alimentação; Servidor de impressão HP
Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado);
hardware integration pocket; Porta de
impressão USB Walk-up; Tabuleiro 1
multifunções para 100 folhas; tabuleiro 2 de
entrada para 500 folhas; Alimentador frente e
verso automático (incorporado); Panfleto de
suporte

Standard: Até 500 folhas, Até 30 envelopes, Até
100 folhas transparências

Impressora HP Color LaserJet Enterprise
M651xh; Toner HP Color LaserJet Preto, Ciano,
Magenta e Amarelo (instalado) (rendimento de
aprox. 11.500 páginas a preto, aprox. 15.000
páginas a cores); CD com controladores e
documentação do software; Documentação
(Guia de instalação de hardware); cabo de
alimentação; Servidor de impressão HP
Jetdirect Gigabit Ethernet (incorporado);
hardware integration pocket; Porta de
impressão USB Walk-up; Tabuleiro 1
multifunções para 100 folhas; Tabuleiro 2 de
entrada para 500 folhas; HCI (entrada de alta
capacidade); Alimentador frente e verso
automático (incorporado); Panfleto de suporte;
Unidade de disco rígido de elevado
desempenho HP Secure, mínimo de 320 GB,
encriptação de hardware AES 256 ou superior

Notas de rodapé

Pode ser necessária uma app ou um controlador para o dispositivo móvel. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até à impressora. Para mais informações, consulte
hp.com/go/businessmobileprinting. A impressão wireless direct requer a compra de um módulo opcional.; 2 O dispositivo móvel deve suportar a impressão com a tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC).
Para uma lista de dispositivos suportados, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. A capacidade de impressão através de toque requer a aquisição de um módulo opcional.; 3 A impressão local requer que o
dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fios ou que tenham 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 Internet. Pode também ser necessário uma aplicação 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 com o fornecedor de serviços a cobertura e
disponibilidade na sua área. Consulte hp.com/go/businessmobileprinting para mais informações. Dispositivos com certificação Mopria aderem a um padrão comum que permite a fácil impressão móvel com pouca ou
nenhuma configuração.; 4 Suporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e os seguintes dispositivos com execução de iOS 4.2 ou posterior: iPad® (todos os modelos), iPhone® (3.ª geração ou posterior) e iPod touch® (3.ª
geração ou posterior). Funciona com impressoras HP com capacidade AirPrint e requer que a impressora esteja ligada à mesma rede que o seu dispositivo OS X ou iOS. O desempenho da ligação sem fios depende do
ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint™ e o logótipo AirPrint são marcas
comerciais da Apple Inc.; 5 O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/webjetadmin.; 6 A unidade de disco rígido encriptada está apenas disponível na HP Color LaserJet Enterprise M651xh.; 7 A
capacidade máxima de papel requer a aquisição de bandejas de papel adicionais para a HP Color LaserJet Enterprise M651n e a HP Color LaserJet Enterprise M651dn.
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