Fax HP 3180

Desfrute de elevado desempenho de fax e cópia além da fiabilidade da tecnologia jacto
de tinta HP com fax a cores em papel normal – completo com extensão telefónica
incorporada. Utilize as funções avançadas incluindo ADF de 20 folhas e memória de 300
páginas1.
O Fax HP 3180 foi concebido para escritórios domésticos e pequenas empresas que desejam um fax/fotocopiadora rápida de
papel normal com qualidade de jacto de tinta a cores HP, com funções profissionais de fax e comodidade de um auscultador
incorporado.
Obtenha faxes e cópias a cores com alto desempenho com tecnologia de tinta comprovada HP.
Desfrute de rapidez e fiabilidade com este fax a cores de alto desempenho HP. Envie e receba faxes a cores ou preto e branco a
33,6 kbps em velocidades até 3 segundos por página2. Faça cópias nítidas de documentos, cartas, fotos e mais com um toque
de um botão – com velocidades até 20 ppm as preto, 14 ppm a cores.. Reduza e amplie de 25%-400% usando controlos
intuitivos e obtenha resultados impressionantes com resolução 600 x 1200 ppp.
Facilite a vida com 200 marcações rápidas, ADF de 20 folhas, telefone incorporado e mais.
Aproveite ao máximo do seu dia de trabalho com uma gama de ferramentas e funções eficientes. Deixe documentos de várias
páginas a enviar ou copiar, com alimentador automático de documentos (ADF) para 20 folhas. Poupe tempo ao enviar faxes
para contactos chave programando até 20 marcações de um toque e 200 marcações rápidas. Poupe espaço em secretária com
formato pequeno e compacto e design com estilo – Faça ou receba chamadas utilizando a extensão telefónica incorporada.
Gira as comunicações por fax com uma gama de ferramentas profissionais.
Obtenha um conjunto de ferramentas profissionais para o ajudar a gerir as comunicações por fax. Certifique-se de que não
perde qualquer mensagem – o tabuleiro suporta até 100 folhas de papel e 300 páginas de memória de fax2 guarda
mensagens de a tinta ou papel acabarem. Envie faxes até 48 locais de uma vez com função de difusão ou envie a uma hora
predefinida com o envio retardado. Utilize controlos fáceis para aceder a uma gama de ferramentas úteis de gestão de
relatórios.
1 Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 à resolução normal

As páginas mais complexas ou de resolução superior utilizam mais memória.

2 Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 à resolução normal

As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.

Informações para
encomendas

Especificações técnicas
Resolução (preto e branco, melhor modo)
Velocidade de transmissão de fax
Memória do fax
Com suporte de fax
Envio de fax a cores
Velocidade máxima de marcação de
números
Resolução de cópia

Copiar
Velocidade de cópia

Até 300 x 300 ppp
3 segundos por página (Com base na norma ITU-T Test Image N.º 1, à resolução normal. Páginas mais complexas ou de
resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.)
Até 300
Envio de fax adiado: Sim. Remarcação automática: Sim. N.º máx. de locais de emissão : 48
Sim
De até 200
Texto a preto, A4: Até 600 x 600 ppp
Gráficos a preto: Até 600 x 600 ppp
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 1200 ppp optimizados em papéis photo premium de 600 x 1200 ppp

Tipo de documento
Rascunho
Normal
Texto a preto, A4:
Até 20 cpm
Até 7,1 cpm
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 14 cpm
Até 7,1 cpm
Dimensionamento da copiadora
25 até 400%
Número máximo de cópias
Até 100
Tecnologia de impressão
Jacto de Tinta Térmico HP
Formatos dos suportes de impressão
Standard: A4, personalizado: 197 x 210 a 216 x 356 mm
Capacidade de Entrada de Série
Até 100
Capacidade do alimentador automático de Série, 20 folhas
documentos
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Até 1500 páginas
Alimentação
Requisitos: Voltagem de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); ligado à terra, Alimentação: Externo,
Máximo: 18 Watts no máximo
Dimensões (l x p x a)
426 x 204 x 180 mm
Peso
Fora da caixa: 3,91 kg, na caixa: 5,55 Kg
Ambiente de funcionamento
Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 32 ºC
Humidade de funcionamento: 20 a 80% HR
Potência sonora: 5,5 B(A) (impressão a cores), 5,9 B(A) (a preto e branco), 6,4 B(A) (a preto e branco, rápida), 5,3 B(A) (envio
de faxes a preto e branco), 5,9 B(A) (fotocópias a preto e branco), 3,3 B(A) (inactiva)
Pressão sonora: 42 dB(A) (impressão a cores), 47 dB(A) (a preto e branco), 52 dB(A) (a preto e branco, rápida), 40 dB(A)
(envio de faxes a preto e branco), 47 dB(A) (fotocópias a preto e branco), 21 dB(A) (inactiva)
Segurança
Em conformidade com EN 60950/IEC 1 (Internacional), UL Listed (EUA), certificação GS (Alemanha), Marca CE (Europa)

CB820A

Fax HP 3180, tinteiro HP 21
preto (tinteiro de iniciação), HP
22 Tricolor, folheto de
configuração, manual do
utilizador, cabo de alimentação
e cabo de telefone

C9351AE

Tinteiro Preto HP 21 para
impressão a jacto de tinta

C9352AE

Tinteiro Tricolor HP 22 para
impressão a jacto de tinta

CB334AE

Tinteiro Preto HP 54 para
impressão a jacto de tinta

Consumíveis

suportes de impressão
C5977B

Papel HP branco lustroso para jacto
de tinta-250 folhas/A4/210 x 297
mm

Q6593A

Papel HP profissional para jacto de
tinta, mate-150 folhas/A4/210 x
297 mm

Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web da
HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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