Impressora a Jacto de Tinta a Cores HP
Deskjet D4360

Obtenha o desempenho e a fiabilidade que procura com esta sólida impressora geral. Imprima
documentos do dia-a-dia, fotos duradouras, páginas Web e muito mais a velocidades de até
30 ppm a preto e 23 ppm a cores. Qualificação Energy Star.

A impressora HP Deskjet D4360 está concebida para utilizadores que procurem uma impressora geral sólida e fiável, uma
que apresente resultados rápidos, consistentes e económicos em tudo desde correspondência e projectos a páginas Web e
fotos.
Consiga um excelente desempenho geral com uma impressão rápida no dia-a-dia e fotos duradouras.
Imprima tudo, desde correspondência do dia-a-dia com texto de qualidade laser a documentos e projectos com cores vivas,
utilizando esta robusta e versátil impressora. Consiga fazer mais em menos tempo com velocidades até 30 ppm a preto, 23
ppm a cores. Imprima fotos duradouras utilizando tintas HP e papel fotográfico HP Premium Plus e escolha 6 cores opcionais
para resultados de qualidade de laboratório2. Imprima com ou sem margens em todos os formatos populares, incluindo 10 x
15 cm, 13 x 18 cm, A4 e muito mais.
Desfrute de impressão eficiente e de confiança com a HP - a marca de impressora mais fiável do mundo 1.
Viva despreocupado ao escolher a HP, a marca de impressoras mais fiável do mundo1. Assegure que obtém sempre o melhor
com a sua impressora utilizando tinteiros originais HP – concebidos para uma utilização eficiente da tinta e excelentes
resultados sem manchas nem fugas. Escolha tinteiros padrão ou imprima 3x mais páginas a preto e a cores com tinteiros de
alta capacidade opcionais3. Poupe energia e reduza também os custos de energia com esta impressora qualificada Energy
Star.
Comece de imediato e utilize na totalidade toda a gama de características úteis e amigas do utilizador.
Desfrute de uma instalação sem complicações e de um conjunto de características amigas do utilizador – tudo concebido
para facilitar a impressão. Poupe tempo e dinheiro com o botão de um toque para cancelar a impressão, mantenha os
consumíveis debaixo de olho através do indicador do nível de tinta e imprima páginas Web completas com o HP Smart Web
Printing4. Descubra como é fácil eliminar os olhos vermelhos das fotografias utilizando o software HP Photosmart Essential4.
Até tem uma conveniente porta USB frontal para transferir rapidamente ficheiros e fotos para o PC.
1 Conforme escolhido pelos consumidores: www.hp.com/eur/idea

2 Com tinteiro de fotografia HP 348, não incluído; para adquirir em separado

3 Comparado com tinteiros HP 350 Preto ou HP 351 Tricolor; tinteiros HP de alta capacidade não incluídos, para adquirir em separado
4 Não é compatível com os sistemas operativos Windows 2000 ou Macintosh.
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ENERGY STAR
Duração dos consumíveis
Garantia

Jacto de Tinta Térmico HP
Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4
Até 30 ppm
Até 9,1 ppm
Até 2,3 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4 Até 23 ppm
Até 5,8 ppm
Até 2,3 ppm
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
Em apenas 26 seg.
Em apenas 33 seg. Em apenas 59 seg.
fotográfico)
Dependendo do tipo de documento e do modo de impressão
A preto: Até 1200 x 1200 ppp prestados
Cor: Até 4800 x 1200 ppp optimizados e 1200 ppp de entrada
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home, 2000 Professional (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 ou posterior;
Microsoft® Windows® 2000 e XP x64 suportados apenas com um controlador de impressora; As aplicações de Software HP
Smart Web Printing e HP Photosmart Essential não estão disponíveis para o Microsoft® Windows® 2000, XP x64 ou Mac OS
X.
Windows®: Para Microsoft® Windows® XP Professional ou XP Home, 2000 (SP4 ou superior): Qualquer processador Intel®
Pentium® II, Intel® Celeron® ou compatível (233 MHz ou superior); 128 MB de RAM (recomendamos 256 MB ou superior);
400 MB de espaço disponível em disco rígido; Internet Explorer 6 ou superior Preparado para Windows Vista®: processador a
800 MHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64); 512 MB de RAM; 700 MB de espaço disponível em disco rígido; Internet
Explorer; Unidade de CD-ROM; disponibilidade de porta USB e cabo USB; monitor SVGA de 800 x 600 com cor de 16 bits;
recomendamos o Adobe® Acrobat® Reader 5 ou superior; recomendamos disponibilidade de acesso à Internet. (com o
Microsoft® Windows® 2000, algumas funções podem não estar disponíveis=
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 ou posterior; Computador Macintosh com um processador PowerPC G3, G4, G5
ou processador Intel® Core; 256 MB de RAM (recomendamos 512 MB ou mais); 200 MB de espaço disponível em disco
rígido; Unidade de CD-ROM; disponibilidade de porta USB e cabo USB; qualquer Web browser; recomendamos
disponibilidade de acesso à Internet
Memória integrada
Linguagem de Interface de Dispositivos de Produção de Imagens Ligeiros (Lightweight Imaging Device Interface Language – LIDIL)
Nenhuma
+/- 0,05 mm
Até 3000 páginas por mês
A4: 70 até 90 g/m², envelopes HP: 70 até 90 g/m², cartões HP: até 200 g/m², papel HP para fotografia: até 280 g/m²
Papel normal
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x
300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm
Tabuleiro de 80 folhas, tabuleiro de saída de 50 folhas
Folhas: De até 80, Envelopes: De até 10
Postais: De até 30, Transparências: De até 30, Etiquetas/folhas A4: De até 20
Standard: 1, opcional: 1
De até 50
Manual (fornecido suporte de controladores)
Voltagem de entrada de 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); pode variar conforme a região, Externo
20 watts máximo (activo/impressão), 3 watts máximo (a postos)
USB - compatível com as especificações USB 2.0 (frontal), USB Hi-Speed - compatível com as especificações USB 2.0 (traseira)
3 botões no painel frontal (Ligar/desligar, Cancelar impressão, Avançar papel), Indicador do nível de tinta (preto e tricolor)
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Fora da caixa: 445 x 342 x 148 mm, com tabuleiros em cima: 445 x 207 x 172 mm, Máximo: 446 x 480 x 172 mm, na
caixa: 489 x 284 x 225 mm
Fora da caixa: 3,5 kg, na caixa: 5,4 kg
Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 5 até 40 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: Entre 15 e
30°C; humidade de funcionamento: 20 a 80% HR; Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR; Temperatura de
armazenamento:-40 até 60 °C; Humidade de armazenamento: 5 a 90% HR; níveis de ruído conforme a iso 9296: potência
sonora: lwad 6,9 B(A) (a imprimir a 30 ppm)
Sim
Para mais informação acerca do rendimento, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.

CB700B

Impressora HP Deskjet
D4360, Tinteiro Preto HP
350, Tinteiro Tricolor HP
351, CD com o software HP
Photosmart Essential, guia
de instalação, guia de
referência, fonte e cabo de
alimentação
Acessórios

Q6264A

Cabo USB HP, 1,8 m

C6520A

Cabo USB HP, 3 m

Q6259A

Kit de Melhoramento para
Impressão Sem Fios HP

Q6302A

Servidor de impressão HP
2101nw Wireless G

CB335EE

Tinteiro Preto HP 350 para
impressão a jacto de tinta com
Tinta Vivera

CB337EE

Tinteiro Tricolor HP 351 para
impressão a jacto de tinta com
Tintas Vivera

CB336EE

Tinteiro Preto HP 350XL para
impressão a jacto de tinta com
Tinta Vivera

CB338EE

Tinteiro Tricolor HP 351XL para
impressão a jacto de tinta com
Tintas Vivera

C9369EE

Tinteiro de Fotografia HP 348
para impressão a jacto de tinta
com Tintas Vivera

C6832A

Papel HP Premium Plus para
fotografia, muito lustroso, 280
g/m²-A4/210 x 297 mm/20
folhas

Q1786A

Papel HP Premium Plus para
fotografia, muito lustroso, 280
g/m²-A4/210 x 297 mm/50
folhas

Q8028A

Papel HP Premium Plus para
fotografia, muito lustroso, 280
g/m²-10 x 15 cm sem
abadestacável/25 folhas

Consumíveis

Suportes de impressão

Serviço e Suporte
UG059E HP Care Pack, Serviço de
Substituição Dia Útil Seguinte, 3 anos
UG195E HP Care Pack, Serviço de
Substituição (tempo total standard de
prestação do serviço), 3 anos
UG244E HP Care Pack, serviço de
Devolução ao Armazém, 3 anos.
(UG232E: Apenas países Bálticos,
Grécia, Polónia, Turquia, EEM,
Eslovénia, Republica Checa,
Eslováquia, Hungria.
UG059E/UG184E: resto da Europa)
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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