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Especificação técnica para impressora laser monocromática
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4) - Até 14 ppm; Qualidade de
impressão (preto, ótima qualidade) - Até 600 x 600 dpi (1200 dpi saída efetiva);
Volume mensal de páginas recomendado - 250 até 1500; Ciclo de trabalho (mensal, A4)
- Até 5000 páginas; Opções de impressão frente e verso; Manual (fornecido suporte de
driver); Tecnologia de impressão – Laser; Velocidade do processador - 266 MHz; Papel
(laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina,
transparências, postais; Bandeja de entrada para 150 folhas; Bandeja de saída para 100
folhas com a face para baixo; Tamanho padrão dos suportes - A4, A5, B5, postcards,
envelopes (C5, DL, B5) Tamanho personalizados das mídias 147 x 211 to 216 x 356
mm; Gramatura dos suportes por percurso do papel; Bandeja 1: 60 a 163 g/m²; Memória
padrão - 2 MB; Memória máxima - 2 MB; Conectividade padrão - Hi-Speed USB
(compatível com as especificações USB 2.0); Sistemas operacionais compatíveis Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server
2003 (32/64 bits); Certificado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5
ou superior; Painel de controle - 2 luzes indicadoras (Atenção, Pronto); Emissões de
pressão acústica - 49,5 dB(A) (ativa/a imprimir), inaudível (pronta); Consumo de
energia - 315 Watts no máximo (ativa/a imprimir), 3 Watts no máximo (pronta/inativa),
0,6 Watts no máximo (desligada); Requisitos de energia - Voltagem de entrada 110 a
127 VAC (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 amp; dimensões do produto (L x P x A) - 347
x 224 x 194 mm; Peso do produto - 4.7 kg; gama de temperaturas de funcionamento 10 a 32,5 ºC; Gama de temperaturas de funcionamento recomendada - 10 a 32,5 ºC;
cartucho de impressão introdutório (cartucho rende em média 700 páginas padrão), guia
de iniciação, documento e software da impressora em CD-ROM, folheto de ajuda, cabo
de força e garantia de 1 ano.

