
             LASERJET ENTERPRISE SÉRIE CM4540  
             MULTIFUNCIONAL COLORIDO 
                 CM4540 • CM4540f • CM4540fskm 

  
Concentre-se na produtividade com este multifuncional de alto desempenho. Imprima, de 
maneira rápida e fácil, documentos em cores de alto impacto com um multifuncional que 
reúne manuseio robusto do papel, recursos líderes de mercado em gerenciamento e 
segurança, no espaço da mesa. As funções de cópia, digitalização e envio digital oferecem 
suporte a vários fluxos de trabalho e o painel de controle com tela sensível ao toque HP 
Easy Select facilita o uso do multifuncional. Além disso, é integrada facilmente às soluções 
da HP e de outros fornecedores desenvolvidas na HP Open Extensibility Platform. 
 

 
 

Resultados brilhantes com simplicidade 
• Processe trabalhos no multifuncional com o premiado 

painel de controle HP Easy Select. Imprima direto da 
porta USB.7 

• Obtenha contraste nítido e cores brilhantes com o toner 
de alto brilho. O HP ImageREt proporciona detalhes 
nítidos e consistentes. 

• Os cartuchos originais HP LaserJet pré-instalados e os 
cartuchos pretos de alta capacidade opcionais 
economizam tempo.5 

• Obtenha a capacidade de papel de que você precisa — 
600 folhas — em um tamanho que economiza espaço 
ou faça um upgrade para 1.100 ou 2.100 folhas.4 

 
Facilidade líder de mercado em gerenciamento e 
extensão 
• Gerencie, de maneira proativa, conjuntos de 

equipamentos de impressão e controle o uso de cores e 
os custos com as ferramentas de gerenciamento da HP. 

• Assistentes simples para configuração das funções de 
salvamento em pasta e digitalização para e-mail 
facilitam bastante os fluxos de trabalho digitais. 

• Amplie os recursos do multifuncional com um rico 
portfólio de soluções de fácil integração. 

• Torne a impressão tão móvel quanto você, com a 
solução HP ePrint Enterprise.1 

 
Proteja seus dados com recursos avançados de 
segurança 
• Proteja dados sigilosos armazenados no multifuncional 

HP com o disco rígido seguro de alto desempenho HP 
com criptografia padrão. 

• Adicione soluções de segurança ao hardware integration 
pocket do painel de controle, para obter acabamento 
perfeito. 

• Processe trabalhos de forma segura sem comprometer a 
eficiência e a velocidade, usando autenticação de 
usuário, IPsec e IPv6. 

• Crie, imprima, digitalize e compartilhe informações 
comerciais confidenciais de maneira segura em e-mails e 
PDFs criptografados. 

Reduza o impacto no meio ambiente 
• Com a tecnologia Instant-on, obtenha até 50% de 

economia de energia em comparação com produtos da 
concorrência.2 

• Economize papel e preserve recursos — use fluxos de 
trabalho digitais, impressão em frente e verso, 
impressão com senha e visualização de imagens.6 

• Aproveite o programa de reciclagem fácil e gratuito: os 
cartuchos devolvidos por meio do HP Planet Partners são 
reciclados de forma responsável.3 

• Reduza materiais de transporte e desperdício de 
embalagens com os cartuchos pretos de alta capacidade 
opcionais.5 

 
 

 
 
 

 
 
 

1 Requer uso do BlackBerry Enterprise Server, smartphone BlackBerry habilitado para acesso a internet e e-mail SO 4.5 ou mais recente, com serviço de internet sem fio contratado separadamente, 
aplicativo HP ePrint, servidor HP ePrint. A solução funciona com impressoras com GUI PCL 5/6, PCL 3, PCL 3 (da HP e de outros fabricantes). 2 Economia de energia com base em testes da HP usando o 
método TEC (Consumo típico de eletricidade) do programa ENERGY STAR® em produtos HP LaserJet com tecnologia Instant-on em comparação com os principais modelos da concorrência, em março de 
2009.3 A disponibilidade do programa pode variar. A devolução e a reciclagem de cartuchos de impressão da HP estão disponíveis hoje em mais de 49 países, territórios e regiões na Ásia, Europa, 
América do Norte e América do Sul através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações, acesse: http://www.hp.com/recycle. 4 O alimentador para 1 x 500 folhas, alimentador para 
1 x 500 folhas e gaveta, alimentador para 3 x 500 folhas e suporte podem ser adquiridos separadamente para o modelo CM4540. 5 Cartucho preto HP Color LaserJet CE264X não incluído; compre-o 
separadamente. 6 A visualização de imagem pode exigir atualização do firmware. 7 Compatível com muitos dispositivos com certificação USB 2.0 e memória flash NAND. Tipos de arquivos permitidos: 
Digitalizar direto para porta USB: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Imprimir direto da porta USB: PDF, PS, Arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl,.cht). 

  

DESTAQUES ECOLÓGICOS 

HP Laserjet Enterprise série CM4540 Multifuncional colorido  

• Reduza o uso de energia em até 50% com a 
tecnologia Instant-on. 

• Reduza o uso de papel em até 50% com a 
impressão automática em frente e verso. 

• Reduza excessos e desperdícios: digitalize, 
armazene e compartilhe documentos digitalmente. 

www.hp.com/la/ecosolutions 
Envie para a reciclagem o hardware do seu computador e os 
suprimentos de impressão. Os serviços da HP de gerenciamento 
de ativos e reciclagem facilitam o descarte responsável. 

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Produto com selo do ENERGY STAR® 
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1. Intuitivo painel de controle colorido da tela 

giratória sensível ao toque HP Easy Select de 
8 polegadas 

2. Hardware Integration Pocket para integração 
de soluções 

3. Caixa de correio e grampeamento com 3 
escaninhos para 900 folhas 

4. Porta frontal permite acesso fácil aos quatro 
cartuchos HP do multifuncional 

5. Impressão automática em frente e verso 
integrada 

6. Quatro bandejas de entrada para 500 
folhas, com capacidade total de entrada 
para 2.100 folhas 

7. O Scanner com ADF para 50 folhas processa 
documentos em frente e verso com rapidez. 
O scanner com superfície em vidro aceita 
documentos até tamanho Ofício 

8. Bandeja 1 de uso geral para 100 folhas 
aceita mídia pesada personalizada até 220 
g/m2 (papel comum) 

9. Porta USB 2.0 de alta velocidade 
10. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit 

Ethernet embutido 
11. Porta RJ-11 para fax 
12. Um slot EIO disponível 
13. Memória total de 1.280 MB (não atualizável) 

e processador de 800 MHz para processar 
com rapidez trabalhos de impressão 
complexos 

14. Disco rígido seguro de alto desempenho HP 
integrado 

15. Porta de acesso para trava opcional do tipo 
Kensington 

 
 
 

Visão geral da série 
 

 

 
Multifuncional CM4540 

 
Multifuncional CM4540f 

 
Multifuncional CM4540fskm 

Código CC419A CC420A CC421A 
Bandeja 1 de uso geral para 100 folhas √ √ √ 
Bandeja 2 para 500 folhas √ √ √ 
Alimentador  para 500 folhas Opcional   
Alimentador para 500 folhas e gaveta Opcional √  
Suporte e alimentador de papel para 500 folhas (x3) Opcional  √ 
Escaninho de saída para 500 folhas √ √  
Caixa de correio e grampeamento com 3 escaninhos para 900 folhas Opcional Opcional √ 
Impressão automática em frente e verso √ √ √ 
Disco rígido seguro de alto desempenho HP integrado √ √ √ 
Acessório de fax analógico 500 para multifuncional HP LaserJet Opcional √ √ 
Selo do ENERGY STAR® √ √ √ 

 

Close no painel de E/S 

Vista frontal 

Ilustração do HP LaserJet Enterprise CM4540fskm colorido  
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PRINCIPAIS RECURSOS 
 

 

Resultados brilhantes com simplicidade 
Faça trabalhos no multifuncional com o premiado painel de 
controle HP Easy Select para obter uma experiência sem problemas 
como usuário. Visualize trabalhos de envio digital para adicionar, 
excluir e reordenar páginas no colorido painel de controle giratório 
de 8 polegadas.2 Use a porta USB para imprimir diretamente — e 
salvar digitalizações — em unidades flash. 

Maximize o impacto de documentos comerciais. HP EasyColor, HP 
ImageREt e toner HP ColorSphere proporcionam texto com brilho e 
alta qualidade, gráficos nítidos e imagens vivas com detalhes 
consistentes. 

Processe documentos rapidamente com velocidades até 42 ppm em 
tamanho Carta (até 40 ppm em A4) e saída da primeira página 
em apenas 9,5 segundos (A4/carta). A tecnologia Instant-on 
permite que a saída de trabalhos comece rapidamente a partir do 
modo de economia de energia. 

Otimize a configuração. Cartuchos HP LaserJet originais são pré-
instalados para poupar tempo e reduzir a embalagem. 

Aumente a produtividade com manuseio robusto do papel em um 
dispositivo compacto. A capacidade de entrada de até 2.100 
folhas significa que trabalhos grandes de impressão e cópia podem 
ser concluídos sem carregar papel novamente. Com a caixa de 
correio e grampeamento com 3 escaninhos para 900 folhas, que 
separa, intercala, grampeia e empilha documentos, o 
multifuncional facilita trabalhos de documentos complexos em seu 
escritório movimentado.1 

Facilidade líder de mercado em gerenciamento e extensão 
Aumente a produtividade dos negócios e economize dinheiro com 
o gerenciamento proativo de conjuntos de equipamentos de 
imagem e impressão e com o controle do uso de cores. Gerencie 
remotamente produtos em rede com o HP Web Jetadmin, líder do 
setor, limite facilmente a impressão em cores a quem realmente 
precisa usá-la com os controles do acesso a cores da HP e propicie 
aos usuários acesso instantâneo a muitos dispositivos HP de 
imagem e impressão com o driver de impressão universal da HP. 

Use o assistente intuitivo para configurar parâmetros dos recursos 
de salvar em pasta e digitalizar para e-mail. Converta cópias 
impressas em arquivos digitais para distribuição e armazenamento 
fáceis e rápidos. Os fluxos de trabalho digitais tornam-se facílimos 
ao capturar, salvar e enviar arquivos digitalizados, pressionando 
apenas um botão. 

Faça mais com seu investimento. A HP Open Extensibility Platform 
simplifica o desenvolvimento e a implantação de soluções da HP e 
de outros fornecedores, permitindo integração fácil de soluções 
como contabilização de trabalhos, impressão segura e 
gerenciamento de documentos.3 

Imprima de qualquer lugar, a qualquer momento, diretamente para 
o multifuncional da HP, usando um smartphone, notebook ou outro 
dispositivo móvel com HP ePrint.4 Em empresas que implantam 
telefones BlackBerry, o HP ePrint Enterprise permite imprimir em 
qualquer dispositivo de impressão da rede.5 

 

Obtenha o máximo de sua impressora com acessórios, suprimentos e serviços da HP. 
 

Caixa de correio e grampeamento com 3 
escaninhos para 900 folhas 
Melhore o gerenciamento do fluxo de 
trabalho e acomode vários usuários 
facilmente com a caixa de correio e 
grampeamento com 3 escaninhos para 900 
folhas da HP. O grampeamento e a 
classificação práticos e automáticos de 
trabalhos economizam tempo.  

Multifuncionais 
Multifuncional HP LaserJet Enterprise colorido CM4540  
Multifuncional HP LaserJet Enterprise colorido CM4540f  
Multifuncional HP LaserJet Enterprise colorido CM4540fskm  

Cartuchos para o multifuncional HP LaserJet colorido com toner HP ColorSphere6 
Cartucho preto HP Color LaserJet (8.500 páginas)  
Cartucho preto HP Color LaserJet (17.000 páginas)  
Cartucho ciano HP Color LaserJet (11.000 páginas)  
Cartucho amarelo HP Color LaserJet (11.000 páginas)  
Cartucho Magenta HP Color LaserJet (12.500 páginas) 

 
CC419A 
CC420A 
CC421A 
 
CE260A 
CE264X 
CF031A 
CF032A 
CF033A 

HP Enterprise Services 
Como as paralisações podem gerar consequências graves para 
os negócios, a HP oferece serviços de alta qualidade que vão 
além da garantia padrão e ajudam a evitar custos com reparos 
imprevistos. As vantagens incluem menores custos de impressão 
e infraestrutura, maior tempo de funcionamento, suporte técnico 
especializado por telefone, e fornecimento consistente do 
serviço—mesmo em várias localizações. 

Serviços recomendados: 

• Serviço no mesmo dia no local: um técnico da HP ou 
prestador de serviço autorizado chega ao local até quatro 
horas após o chamado de serviço ser recebido, desde que 
no período de atendimento 

• Serviço no local no próximo dia útil: serviço prestado pelo 
técnico no local, no dia útil seguinte ao chamado do 
serviço 

Esses serviços e demais coberturas podem ser contratados 
como: 

• Serviços HP Care Pack: pacotes de suporte fáceis de 
comprar e de usar 

• Serviços contratuais da HP: um portfólio abrangente para 
manter disponibilidade máxima da TI 

Para obter mais informações, acesse: 
www.hp.com/go/printservices 

Suprimentos 
Unidade de coleta de toner (36.000 páginas)7  
Kit do fusor de 110 Volts  
Kit do fusor de 220 Volts  
Kit de manutenção do alimentador automático de documentos  
Kit de manutenção Kit de transferência  

Acessórios 
Bandeja de papel de 500 folhas para o HP LaserJet colorido  
Alimentador para 500 folhas e gaveta  
Suporte e alimentador da HP para 3 x 500 folhas  
Caixa de correio e grampeamento da HP com 3 escaninhos para 900 folhas  
Acessório de fax analógico 500 para o multifuncional HP LaserJet  

Conectividade 
Servidor de impressão sem fio HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g  
Servidor de impressão sem fio HP Jetdirect ew2500 802.11b/g  

Serviços HP Care Pack 
Suporte a hardware da multifuncional HP CLJ CM4540, no próximo dia útil, por 3 anos  
Sup. ao multif HP LsrJt colorido CM4540 c/retenção de mídia com defeito, no próx. dia útil, por 3 anos  
Suporte a hardware do multifuncional HP CLJ CM4540, no próximo dia útil, por 4 anos  
Suporte a hardware do multifuncional HP CLJ CM4540, no próximo dia útil, por 5 anos  
Serviço de pós-garantia c/suporte a hardware do multif. HP CLJ CM4540, no próx. dia útil, por 1 ano  
Serviço de pós-garantia c/suporte a hardware do multif. HP CLJ CM4540, no próx. dia útil, por 2 anos  
Serviço HP Ntwk Install mid-high ClrLaserJet  

Papel 
www.hp.com/go/paper 

Software 
HP Web Jetadmin: www.hp.com/go/wja 
HP Easy Printer Care: www.hp.com/go/easyprintercare 
HP Universal Print Driver: www.hp.com/go/upd 
HP Install Network Printer Wizard: www.hp.com/go/inpw_sw 

Soluções 
Solução USB da HP para códigos de barra  
Solução USB da HP para conjunto de códigos de barra escaláveis  
Solução USB da HP para impressão de códigos de barra  
Solução USB de MICR da HP  
Fontes HP LaserJet e emulação de IPDS disponíveis em www.hp.com/go/laserjetfonts 
Para obter mais informações sobre soluções, acesse www.hp.com/go/gsc. 

 
CE265A 
CE246A 
CE247A 
CE248A 
CE249A 
 
CC425A 
CC422A 
CC423A 
CC424A 
CC487A 
 
J8007G 
J8021A 
 
UV259E 
UV273E 
UV264E 
UV265E 
UV284PE 
UV285PE 
H2872E 
 
 
 
 
 
 
 
 
HG281US 
HG282UT 
HG271US 
HG283US 
 
 

 
 
 
1 Os recursos padrão e opcionais variam de acordo com o modelo. 2 A visualização de imagem pode exigir atualização do firmware. 3 As soluções talvez não estejam disponíveis no lançamento do produto. 4 Pode exigir conexão à internet para a impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo habilitado para acesso 
à internet e envio/recebimento de e-mail e pode exigir atualização de firmware. Para obter mais informações, acesse www.hp.com/go/ePrintCenter. 5 Requer uso do BlackBerry Enterprise Server, SO 4.5 ou mais recente de smartphone BlackBerry habilitado para acesso à Internet e e-mail, com serviço de Internet sem fio 
contratado separadamente, aplicativo HP ePrint, servidor HP ePrint. A solução funciona com impressoras PCL5/6, PCL3, PCL3GUI (da HP e de outros fabricantes). 6 O cartucho ciano/amarelo/magenta composto rende em média 11.000 páginas padrão impressas de forma contínua; o cartucho preto rende em média 8.500 
páginas padrão impressas de forma contínua (CE260A); e o cartucho preto de alta capacidade rende em média 17.000 páginas padrão impressas de forma contínua (CE264X). Valores de rendimento declarados de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento real varia bastante conforme as imagens impressas e outros fatores. 
Para obter detalhes, acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 7 A capacidade da Unidade de coleta de toner é de aproximadamente 36 mil páginas (a experiência individual pode variar consideravelmente de acordo com as imagens impressas, mídia utilizada, condições ambientais e outros fatores). 8 Compatível com 
muitos dispositivos com certificação USB 2.0 e memória flash NAND. Tipos de arquivos permitidos: Digitalizar direto para porta USB: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Imprimir direto da porta USB: PDF, PS, Arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl,.cht). 
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Especificações técnicas HP LaserJet Enterprise CM4540 Multifuncional colorido  HP LaserJet Enterprise CM4540f Multifuncional colorido  HP LaserJet Enterprise CM4540fskm Multifuncional colorido  
Veloc. de impr. e cópia3 Em cores e somente em preto: até 42 ppm em tamanho Carta (até 40 ppm em A4) 
Saída da primeira página1 Impressão: em 11,5 segundos no modo Pronto; Cópia: em 12 segundos no modo Pronto 
Resolução de impressão HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi) 
Recurso de impressão móvel7 HP ePrint 
Painel de controle Giratório (ângulo ajustável); visor gráfico colorido de 8,07 pol.; tela sensível ao toque; botões de controle de trabalhos (Iniciar, Parar, Repouso, Redefinir, Limpar, Mais/menos 

brilho); teclado numérico; indicadores LED de status (Pronta, Dados, Atenção, Repouso); Hardware Integration Pocket; conexão direta USB 
Recursos  

Digitalização Scanner de mesa em cores ou ADF; modos de entrada para digitalização: cópia, e-mail, fax, e-mail secundário, pasta, fluxo de trabalho 
Cópia Até 9.999 cópias; reduz ou amplia de 25 a 400% (do vidro do scanner); de 25 a 200% (do ADF) 
Fax1 Velocidade do fax: até 33,6 kbps; compactação JBIG, encaminhamento de fax, polling de fax, transmissão para até 100 locais, discagem rápida  

(até 100 números), redução automática de fax e rediscagem automática 
Processador 800 MHz 
Memória 1.280MB (não atualizáveis) de RAM 
Disco rígido Disco rígido seguro de alto desempenho HP (incorporado) 
    Tamanho do disco rígido 250GB 
Índices de durabilidade Volume mensal de páginas recomendado: 5.000 a 9.000 páginas4; Ciclo de serviço: até 175.000 páginas (Carta/A4)2 
Papel  

Entrada Bandeja de uso geral para 100 folhas,  
bandeja para 500 folhas 

Bandeja de uso geral para 100 folhas; bandeja para 
500 folhas, alimentador para 500 folhas e gaveta 

Bandeja de uso geral para 100 folhas; bandeja para  
500 folhas, alimentador para 3 x 500 folhas e suporte 

Saída Escaninho de saída para 500 folhas Caixa de correio e grampeamento com 3 escaninhos para 900 folhas 
Impr. em frente e verso Automática 

Interfaces Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta USB de conexão direta, Hardware Integration Pocket, porta RJ-45 (10/100/1000 Base-TX), slot EIO, porta RJ-11 para fax (somente nos 
modelos CM4540f e CM4540fskm) 

Linguagens HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponível apenas na internet), emulação de HP postscript nível 3, impressão nativa de PDF (v 1.4) 
Recursos de rede Via servidor de impressão integrado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (padrão), IPsec (padrão), SNMP3, 802.1x sem fio (opcional), suporte TC/IP (opcional) 
Fontes 105 fontes TrueType internas escaláveis em HP PCL, 92 fontes internas escaláveis em emulação HP Postscript nível 3 (símbolo de euro incorporado);  1 fonte Unicode interna  

(Andale Mono WorldType); 2 fontes internas para Windows Vista 8 (Calibri, Cambria). Soluções adicionais de fontes disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts 
Protocolos de rede 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, IP Direct Mode, WS Print; Outros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, 
iPrint 

Segurança Segurança do gerenciamento: SNMPv3, SSL/TLS, autenticação 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/firewall com certificado,  
autenticação de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; suporte a configuração WJA-10 IPsec usando IPsec Plug-in 

Dimensões (l x p x a) 905 x 623 x 575 mm 909 x 668 x 1.119 mm) 1.072 x 668 x 1119 mm 
Peso (com cart. de impr.) 54,8 kg 75,7 kg 88,6 kg 
Requisitos de sistema, 
Windows: 

Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP SP2 ou superior, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; para ver os requisitos de sistema de hardware  
compatíveis com sistemas operacionais, acesse: http://www.microsoft.com; 220 MB de espaço disponível no disco rígido; Mac: Mac OS X v 10.4 ou superior; para ver  

os requisitos de sistema de hardware compatíveis com sistemas operacionais, acesse: http://www.apple.com; 150 MB de espaço livre no disco rígido 
O que vem na caixa Multifuncional; cabo de alimentação; bandeja de uso geral para 100 folhas; bandeja de entrada para 500 folhas; escaninho de saída para 500 folhas; servidor de impressão 

integrado HP Jetdirect Gigabit Ethernet; cartucho preto HP LaserJet (8.500 páginas5); cartuchos ciano, amarelo e magenta para o HP LaserJet colorido com toner HP ColorSphere 
(11.000 páginas); Guia de instalação de hardware e software; CD-ROM com drivers de software e documentação 

CM4540f: Os itens acima mais alimentador para 500 folhas e gaveta, fax (integrado) CM4540fskm: Os itens acima mais alimentador para 3 x 500 folhas com suporte, caixa de 
correio e grampeamento com 3 escaninhos para 900 folhas, fax (integrado) 

Garantia Garantia de um ano no local, resposta no próximo dia útil 
 
 

Variações ambientais 
Variação de temperatura 
 
 
Variação de umidade 
 
 

Acústica 
Emissões de potência sonora6 
Pressão sonora (observador) 
 

Alimentação  
Fonte de alimentação exigida 
 
Consumo de energia7 
 
Consumo de eletricidade típico 
(TEC) 

 
Em operação: 10 a 30ºC 
Recomendada: 15 a 27ºC 
Armazenamento: 0 a 35°C 
Em operação: 10 a 80% de UR 
Recomendada: 30 a 70% de UR 
Fora de operação: 10 a 90% de UR 
 
Ativa, impressão: 7,2 B(A); Cópia/digitalização: 7,3 B(A), Ocioso/Pronto: 5.5 Bels 
Ativa, impressão: 54 dB(A); Cópia/digitalização: 57 dB(A),  
Ocioso/Pronto: 37 dB(A) 
 
Tensão de entrada: 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12A; 220 a  
240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6A 
780 watts (impressão), 850 watts (cópia), 91 watts (pronto), 21,5 watts (repouso), 
0,3 watt (desligado) 
8,062 kWh/semana 

Aprovações e 
exigências de 
segurança 
 
 
 
 
Padrão de emissões 
eletromagnéticas 

IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 
60825-1+A1+A2; listado na UL/cUL (EUA/Canadá); 
Licença GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 
(dispositivo a  laser/LED Classe 1); Diretiva de baixa tensão 
2006/95/EC com classificação CE (Europa); outras 
aprovações de segurança 
conforme exigências de países individuais 
CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 + Classe A; EN 
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, 
EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, 
Parte 15 Classe A (EUA), ICES-003, Edição 4, (Canadá), 
GB 9254-2008, Diretiva EMC 2004/108/EC com 
classificação CE (Europa), outras aprovações de EMC 
conforme exigências de países individuais 

 

 
1 Os recursos padrão e opcionais variam de acordo com o modelo. 2 O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas por mês de saída com imagens. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos 
HP LaserJet ou HP LaserJet em cores e permite a implantação adequada de impressoras e multifuncionais para satisfazer a demandas de indivíduos ou grupos conectados. 3 A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software aplicativo, 
o driver e a complexidade do documento. 4 A HP recomenda a impressão de um número mensal de páginas  de acordo com a faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e 
vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. 5 O cartucho ciano/amarelo/magenta composto rende em média 11.000 páginas padrão impressas de forma contínua; o cartucho preto rende em média 8.500 páginas padrão impressas de forma 
contínua (CE260A); e o cartucho preto de alta capacidade rende em média 17.000 páginas padrão impressas de forma contínua (CE264X). Valores de rendimento declarados de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento real varia bastante conforme as 
imagens impressas e outros fatores. Para obter detalhes, acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 Declarada conforme a ISO 9296 e 7729; valores sujeitos a alterações. Configuração testada: impressora HP LaserJet colorida CP4525dn, imprimindo a  
40 ppm em papel A4. 7 Valores sujeitos a alterações. A energia informada é o valor mais alto medido utilizando todas as tensões padrão. 7Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível com HP ePrint, download em 
http://www.hp.com/go/support 
 

        
 
ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Microsoft, Windows, e Windows XP são marcas comerciais da Microsoft Corporation. 
Windows Vista é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Adobe e Acrobat são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. 
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Para saber mais, acesse www.hp.com.br 
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