
Guia de mídia
A impressora é compatível com o seguinte papel e outros tipos de tamanhos de mídia. Selecione tamanhos personalizados
até o máximo especificado para a configuração Universal.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

Tipos e pesos de papel suportados pela impressora

O mecanismo e caminho duplex da impressora suportam 60–90 g/m2 (16–24 lb) de peso de papel. O alimentador multifunção
suporta pesos de papel de 60–163 g/m2 (16–43 lb).

Nota: As bandejas opcionais não estão disponíveis para alguns modelos.

Tipo de papel Bandeja padrão
para 250 folhas
(Bandeja 1)

Bandeja padrão
ou opcional para
250 folhas
(Bandeja 2)

Bandeja opcional
para 550 folhas
(Bandeja 2)

Alimentador
multifunção

Caminho duplex

Papel
• Comum

• Leve

• Pesado

• Áspero/Algodão

• Reciclado

• Personalizado

Encorpado

Timbrado

Pré-impresso

Papel Colorido

Cartões X X X X

Papel brilhoso X X X X X

Etiquetas de papel1 X

Transparências X X X

Envelopes (liso)2 X X X X

1 As etiquetas de papel de lado único são suportadas apenas para uso ocasional. Recomenda-se a impressão de 20 ou menos páginas
de etiquetas de papel por mês. Não há suporte a etiquetas de vinil, farmacêuticas e com dois lados.
2 Utilize os envelopes em uma superfície plana colocados individualmente com a parte para impressão voltada para baixo.

Tamanhos de papel suportados pela impressora

Nota: As bandejas opcionais não estão disponíveis para alguns modelos.
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Tamanho do papel Dimensões Bandeja
padrão para
250 folhas
(Bandeja 1)

Bandeja
padrão ou
opcional para
250 folhas
(Bandeja 2)

Bandeja
opcional para
550 folhas
(Bandeja 2)

Alimen-
tador multi-
função

Caminho
duplex

A4 210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 pol.)

A5 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 pol.)

X

A61 105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 pol.)

X X X

Executivo 184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 pol.)

X

Ofício 2 216 x 330 mm
(8,5 x 13 pol.)

JIS B5 182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 pol.)

X

Ofício 216 x 356 mm
(8,5 x 14 pol.)

Carta 216 x 279 mm
(8,5 x 11 pol.)

Oficio (México)2 216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 pol.)

Statement 140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 pol.)

X

Universal3 76,2 x 127 mm
(3 x 5 pol.) até
216 x 356 mm
(8,5 x 14 pol.)

X

Envelope B5 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 pol.)

X X X X

Envelope C5 162 x 229 mm
(6,4 x 9 pol.)

X X X X

Envelope DL 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 pol.)

X X X X

Envelope (Monarch)
3/4 7

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 pol.)

X X X X

Envelope 9 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 pol.)

X X X X

1 O tamanho A6 é suportado apenas para fibras longas.
2 Essa configuração de papel formata a página em 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo
aplicativo.
3 Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal. Para obter mais informações, consulte
“Definição de configurações de papel Universal” na página 3.
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Tamanho do papel Dimensões Bandeja
padrão para
250 folhas
(Bandeja 1)

Bandeja
padrão ou
opcional para
250 folhas
(Bandeja 2)

Bandeja
opcional para
550 folhas
(Bandeja 2)

Alimen-
tador multi-
função

Caminho
duplex

Envelope 10 105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 pol.)

X X X X

Outro Envelope 216 x 356 mm
(8,5 x 14 pol.)

X X X X

1 O tamanho A6 é suportado apenas para fibras longas.
2 Essa configuração de papel formata a página em 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo
aplicativo.
3 Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal. Para obter mais informações, consulte
“Definição de configurações de papel Universal” na página 3.

Capacidades de papel

As capacidades das bandejas e do alimentador multifunção são baseadas em papel de 75 g/m2 (20 lb).

Carregar até Observações

Bandeja 1
250 folhas de papel
150 folhas de papel tamanho A6
50 etiquetas de papel
50 transparências

Não há suporte a etiquetas de vinil, farmacêuticas ou com dois lados. Use apenas etiquetas
de papel.

Bandeja 2
250 ou 550 folhas de papel
50 etiquetas de papel

Apenas duas gavetas podem ser instaladas na impressora ao mesmo tempo.
A quantidade máxima de papel que pode ser carregada depende da existência de uma
bandeja para 250 ou para 550 folhas.

Nota: Dependendo do seu modelo, a Bandeja 2 pode ser um bandeja opcional de 250 ou
550 folhas.

Alimentador multifunção
50 folhas de papel
15 etiquetas de papel
10 transparências
10 folhas de cartões
7 envelopes

Coloque o papel no alimentador de várias funções de maneira que sua borda fique em
contato com as guias do papel. Não force o papel no carregador.

Definição de configurações de papel Universal
O Tamanho de Papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que
não estão predefinidos nos menus da impressora. Defina o Tamanho de Papel da bandeja especificada como Universal quando
o tamanho desejado não estiver disponível no menu Tamanho de Papel. Em seguida, especifique todas as seguintes
configurações de tamanho Universal para seu papel:

• Unidades de medida (polegadas ou milímetros)

• Altura Retrato e Largura Retrato

• Direção de alimentação

Nota: O menos tamanho suportado é 76.2 x 127 mm (3 x 5 pol.); o maior é 216 x 356 mm (8.5 x 14 pol.).
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Especificar uma unidade de medida

1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto apareça.

2 No painel de controle da impressora, pressione .

Menu Papel é exibido.

3 Pressione .

4 Pressione o botão de seta para baixo até que Configuração Universal seja exibido e pressione .

5 Pressione o botão de seta para baixo até que Unidades de Medida seja exibido e pressione .

6 Pressione o botão de seta para baixo até que  seja exibido próximo a unidade de medida correta e pressione .

Enviar seleção é exibido, seguido pelo menu Configuração Universal.

Especificar a altura e a largura do papel
A definição de uma medida específica de altura e largura para o tamanho de papel Universal (na orientação Retrato) permite
que a impressora suporte o tamanho, além de recursos padrão como a impressão frente e verso e a impressão de várias páginas
em uma folha.

Nota: Selecione Altura Retrato para ajustar a configuração de altura do papel ou Largura do Papel para ajustar a
configuração de largura do papel, ou ajuste ambos. Instruções para ajustar ambos.

1 No menu Configuração Universal, pressione o botão de seta para baixo até que Largura Retrato ou seja exibido e
pressione .

2 Pressione o botão de seta para a esquerda para diminuir a configuração ou o botão de seta direta para aumentar a
configuração, e em seguida pressione .

Enviar seleção é exibido, seguido pelo menu Configuração Universal.

3 No menu Configuração Universal, pressione o botão de seta para baixo até que Altura Retrato ou seja exibido e
pressione .

4 Pressione o botão de seta para a esquerda para diminuir a configuração ou o botão de seta direta para aumentar a
configuração, e em seguida pressione .

Enviar seleção é exibido, seguido pelo menu Configuração Universal.

5 Pressione e solte  até que Pronto seja exibido.

Especificar uma direção de alimentação
Borda Curta é a configuração padrão de fábrica da direção de alimentação para as configurações de papel Universal. O menu
Direção de Alimentação não será exibido no menu Configuração Universal a menos que Borda Longa seja uma configuração
disponível. Se necessário, especifique se a borda curta ou longa do papel entrará na impressora primeiro.

1 No menu Configuração Universal, pressione o botão de seta para baixo até que Direção de Alimentação seja exibido
e pressione .

2 Pressione o botão de seta para baixo até que Bordas Curtas ou Bordas Longasseja exibido e pressione .
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Armazenamento do papel
Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

• Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade
relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura
de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.

• Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.

• Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.

• Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
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