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Especificação técnica para impressora laser com função scanner 
 
 
Velocidade de impressão - Qualidade rascunho, preto, carta - Até 15 ppm; Qualidade 

normal, preto, carta - Até 15 ppm; Qualidade otimizada, preto, carta - Até 15 ppm; 

Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto - Até 600 x 600 x 2 dpi; 

Resolução de digitalização por hardware - Até 1200 x 1200 dpi; Resolução de 

digitalização óptica - Até 1200 dpi; Profundidade de bits - 24 bits; Capacidade de 

entrada padrão - Até 150 folhas (alimentação prioritária: até 10); Capacidade de entrada 

máxima - Até 160 folhas; Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) - Folhas: 150, 

envelopes: 10, transparências: 100; Capacidade de saída padrão - Até 100 folhas; 

Capacidade de saída máxima - Até 100 folhas; Ciclo de trabalho - Até 5000 páginas; 

Volume recomendado de páginas por mês - 200 a 1000 páginas por mês; Tipos de 

papel: Papel (comum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão, cartões 

postais; Capacidade de bandeja para papel, máxima 1, além de slot de prioridade de 10 

folhas; Impressão frente e verso; Manual (fornecido suporte de driver); Tamanhos de 

papel - Bandeja de entrada prioritária: 44 x 89 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada de 

mídia: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Número de cartuchos de impressão - 1 (preto); 

Digitalização - Resolução de digitalização aperfeiçoada - Até 19,200 dpi aperfeiçoados; 

Tamanho máximo de digitalização - 216 x 297 mm; Tipo de digitalização - De mesa; 

Níveis escala de cinza - 256 níveis de cinza; Digitalização em cores – Sim; 

Conectividade padrão - Porta USB de Alta Velocidade; Portas E/S externas - 1 USB; 

Memória padrão - 32 MB; Memória máxima - 32 MB; Sistemas operacionais 

suportados: Windows 2000; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows 

Server 2003; Mac OS X v 10.3 ou superior e compatível com Mac; Faixa de umidade - 

20 a 80% umidade relativa; Temperatura máxima de operação - 15 a 32.5 °C; 

Dimensões do produto (padrão) - 437 x 363 x 308 mm; Peso do produto - 8.2 kg; Peso 

do pacote - 11.8 kg; Cabo de força, manual, software de instalação e um ano de garantia 

limitada. 


