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Especificação técnica para impressora laser colorida

Velocidade de impressão: até 22 ppm em carta; resolução: 600 x 600 dpi e 1200 x 600
dpi para detalhes precisos e line art; processador: 450 MHz; memória padrão SDRAM
DDR2 de 384 MB; Slots de memória disponíveis: um slot de SDRAM DDR2
disponível; memória máxima 1024 MB, SDRAM DDR2; Volume mensal
recomendado: de 1.500 a 5.000 páginas; ciclo de trabalho mensal máximo: 65.000
páginas; bandeja de entrada multipropósito para 100 folhas, bandeja 2 para 250 folhas
para um total de 350 folhas, bandeja 3 para 500 folhas opcional; bandeja de saída
superior para 250 folhas; impressão em dupla face manual Impressão em dupla face
automática incorporada; bandeja multiuso: de 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm; carta,
ofício, executivo; envelopes (Nº 10, Monarch); impressão em dupla face manual,
bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: de
14,8 x 21,0 cm a 21,6 x 35,6 cm; carta, ofício, executivo; Unidade de impressão em
dupla face automática: carta, ofício; Gramaturas: bandeja multiuso: de 60 a 160 g/m2
(bond); Impressão em dupla face automática, bandejas de entrada para 250 e 500 folhas
(opcional): de 60 a 120 g/m2 (bond); Suporte a tipos de papel (comum, pré-impresso,
timbrado, pré-perfurado, bond, reciclado, resistente, colorido, brilhante, rústico),
transparências, etiquetas, envelopes, cartões, definido pelo usuário; conectividade interfaces: uma porta USB 2.0 de alta velocidade, um slot EIO disponível (para
adaptadores de rede, porta paralela IEEE 1284-B ou disco rígido opcionais); servidor de
impressão incorporado Fast Ethernet Jetdirect; Linguagens: PCL6, PCL5, emulação
postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.4) com mínimo de 128 MB de memória
de impressão; Sistemas operacionais clientes: Microsoft® Windows Vista 32/64 bits,
2000, XP, Server 2003; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou posterior; Sistemas
operacionais de rede compatível com Microsoft Windows Vista, Vista Premium, XP,
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Server 2003, 2003 64 bits, XP 64 bits, 2000 (IPv6 suportado somente no Windows®
2003 e Windows XP, IPsec em IPv4 somente no Windows 2003 e Windows XP);
Novell 5.1 e posterior; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou posterior; Red Hat Linux 7.x e
posterior; SuSE Linux 8.x e posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 e posterior
(somente sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 e posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame
Server; Windows Terminal Services; Protocolos de rede suportados IPv6: DHCPv6,
HTTP, HTTPS, Port 9100, Modo IP Direto, LPD, IPP, MLDv6, ICMPv6, compatível
com Apple Bonjour, FTP, WS-Discovery; IPv4: FTP, IPP2, Auto-IP, compatível com
Apple Bonjour, Telnet, SLP, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, SNMPv1/v2c/v3, TFTP,
HTTP, HTTPS, Porta 9100, LPD, Modo IP Direto; Outros: IPX/SPX, AppleTalk,
NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; segurança de gerenciamento: proteção por
senha, SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticação 802.1x (EAP- PEAP, EAP-TLS),
configuração de segurança central e remota através de Assistente de Configuração de
Segurança para WJA, EPC e Jetdirect; Segurança de rede opcional: IPsec, WPA (Wi-Fi
Protected Access), criptografia WEP (40/64 e 128 bits); Dimensões (L x P x A) 41,3 x
51,0 x 43,0 cm 41,3 x 51,0 x 43,0 cm; Peso (inclui cartucho de impressão) 27,1 kg 28
kg; bandejas multiuso para 100 folhas e de entrada para 250 folhas; cartuchos (toners)
de impressão preto, ciano, magenta e amarelo pré-instalados, com capacidade total para
6.000 páginas; servidor de impressão incorporado Fast Ethernet Jetdirect, impressão em
dupla face automática incorporada; bivolt; documentação na embalagem, drivers e
documentação do software em CD-ROM, cabo de força; garantia limitada de um ano
pelo fabricante.

