
Qualidade lendária, preço incrivelmente
acessível
Esta impressora laser surpreendentemente pequena
oferece qualidade excepcional, página após página.

Produza texto nítido, tons intensos de preto e imagens
coloridas vibrantes.

Conte com uma impressora laser de alto desempenho a
um preço acessível.

Projetado para se adaptar ao seu espaço
Você pode colocar esta impressora praticamente em
qualquer lugar — ela é pequena e compacta.

Obtenha velocidades de impressão de até 20 ppm A4.

Impressão e digitalização móveis e fáceis, graças
ao aplicativo HP Smart
Basta uma configuração simples para imprimir e
digitalizar a partir do seu smartphone, usando o aplicativo
HP Smart.

Imprima facilmente a partir de uma variedade de
smartphones e tablets.

Compartilhe recursos facilmente – acesse e imprima com
conexão de rede sem fio.

HP Sales Central

Especificações

Funções
Imprimir

Velocidade de impressão preto (normal,carta)
Até 21 ppm

Saída da primeira página em preto (letter, pronta)
Em até 8,3 segundos

Ciclo de trabalho (mensal, carta)
Até 10000 páginas
(O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez
do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para
atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)

Volume mensal de páginas recomendado
100 a 1.500

HP Laser 107w (4ZB78A)
Ativo desde 01/07/2019

Visão geral
Obtenha desempenho de impressão produtivo a um preço
acessível. Produza resultados de alta qualidade e imprima e
digitalize a partir de seu smartphone.

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para
uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os
cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e
aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Número de usuários
1-5 Usuários

Tecnologia de impressão
Laser

Qualidade de impressão preto (ótima)
Até 1.200 x 1.200 dpi

Velocidade do processador
400 MHz

Idiomas de impressão
SPL

Monitor
LED

Número de cartuchos de impressão
1 (preto)

Compatível com Mac
Sim

Gestão da impressora
Nenhum/nenhuma

Gestão de segurança
Servidor da Web integrado em rede protegido por senha; ativar/desativar portas de rede; Alteração de senha
de comunidade SNMPv1; SNMPV2&V3; IPSec; Filtragem: MAC, IPv4, IPv6

Capacidade de impressão móvel
Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Impressão via
Wi-Fi® Direct

Capacidade sem fios
Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada

Conectividade, padrão
Porta USB 2.0 de alta velocidade, 802.11 b/g sem fio

Requisitos mínimos do sistema
Windows 7 ou versão mais recente, processador Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 ou 64 bits ou versão mais
recente, RAM de 1 GB, unidade de disco rígido de 16 GB

Requisitos mínimos do sistema para Macintosh
OS X v10.11 ou mais recente, HD de 1,5 GB, Internet, USB

Sistemas operacionais compatíveis
Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016
Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
(Windows 7 ou superior)

Sistemas operacionais de rede compatíveis
Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016
Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan

Memória, padrão
64 MB

Memória, máxima
64 MB

Cartões de memória compatíveis
Nenhum/nenhuma

Manuseio de entrada de papel, padrão
Bandeja de entrada para 150 folhas

Capacidade de entrada
Até 150 folhas

Capacidade máxima de entrada (folhas)
Até 150 folhas

Manuseio de saída de papel, padrão

16

13



Escaninho de saída para 100 folhas

Capacidade de saída
Até 100 folhas

Capacidade máxima de saída (folhas)
Até 100 folhas

Manuseio de impressões acabada
Folha solta

Impressão frente e verso
Manual (fornecido suporte de driver)

Bandejas para papel, padrão
1

Bandejas para papel, máximo
1

Tamanhos de mídia suportados
Carta; Ofício (legal); Executivo; Ofício 216x340mm, ofício 8,5 x 13 polegadas, Envelope (nº 10, Monarch); 4 x
6 pol.

Tamanhos de mídia, personalizados
3 x 5 a 8,5 x 14 pol.

Tipos de suportes
Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo,
envelope

Peso de mídia, admitido
60 a 163 g/m²

Alimentação
Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz e tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA,
50/60 Hz

Tipo de fonte de alimentação
Fonte de alimentação interna (integrada)

Consumo de energia
320 watts (impressão ativa), 33 watts (pronta), 1,1 watt (suspensão), 0,2 watt (desligamento manual), 0,2
watt (desligamento automático/ligar manualmente)

Número de consumo típico elétrico (TEC)
0,731 kWh/semana (BA), 0,775 kWh/semana (ES)

Gama de temperaturas de funcionamento
10 a 30°C

Intervalo de umidade para funcionamento
20 a 70% de UR (sem condensação)

Dimensões mínimas (L x P x A)
331 x 215 x 178 mm
(As dimensões variam de acordo com a configuração)

Dimensões máximas (L x P x A)
331 x 350 x 248 mm
(As dimensões variam de acordo com a configuração)

Peso
4,16 kg

Número UPC
(696)193015506404; (697)193015506411; (ABT)193015506428; (AC8)193015506435;
(ACQ)193015506442; (B19)193015506459; (BBU)193015506466; (BGJ)193015506473;
(BAZ)193808342219; (ABY)193808342202; (B13)193905621552

Dimensões com embalagem
384 x 280 x 261 mm

Peso com embagem
5.7 kg
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Quantidade por palete
90

Dimensões de palete (L x P x A)
1200 x 1000 x 2350 mm

Peso da palete
523 kg

País de origem
Feito na China (cartucho de toner preto HP LaserJet )

Conteúdo da caixa
HP Laser 107W; Cartucho de toner HP LaserJet preto introdutório original pré-instalado (~500 páginas); Guia
de configuração; Guia de referência; Folheto de instruções regulamentares; Cabo de alimentação; Cabo USB

Cabo incluso
Sim, 1 USB; 1 USB PC para impressora

Cartuchos substitutos
Cartucho de toner laser HP 105A preto original (rendimento 1000 páginas)

Software incluído
Instalador comum, Driver de impressão V3 com Lite SM, Gerenciador de impressão (apenas para o modelo
USB)

Garantia
Um ano de garantia limitada de hardware; Para mais informações, consulte https://support.hp.com

Visão geral

1 Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte

http://www.www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do controlador e da
complexidade do documento.

3 Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse http://www.hp.com/go/mobileprinting
4 As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma

marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
6 Impressão sem fio e móvel disponível apenas nos modelos w.

Especificações

4 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a
impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V.

9 Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte
http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da
complexidade do documento.

11 O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do
produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para
atender às demandas de pessoas ou grupos conectados.

12 A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do dispositivo,
com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida.

13 Windows 7 ou versão mais recente

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para
produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada deve ser considerado como
garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
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