Fax e impressora All-in-one HP Photosmart
Premium

Disfrute da liberdade sem fios 1 com esta versátil all-in-one. Tenha um melhor desempenho
com ferramentas de grande produtividade como fax incorporado, fácil impressão/cópia e
alimentador automático duplex e funções inovadoras como conectividade Bluetooth® e
impressão em CD/DVD.
O fax All-in-one HP Photosmart Premium foi concebido para utilizadores em lares atarefados procurando uma rede sem fios
all-in-one que os ajude a trabalhar mais em menos tempo - desde impressões de múltiplas páginas, digitalizações, cópias e
transmissão de fax até fotografias, impressões em CD/DVD e por Bluetooth®.
Experimente a versatilidade completa - faça tudo com um dispositivo completo de funcionalidades, de uso fácil.
Imprima documentos com qualidade laser e fotografias com qualidade de laboratório com este dispositivo multifacetado.
Coloque pilhas de papel normal ou de face dupla no alimentador automático e deixe para transmitir por fax, digitalizar ou
copiar enquanto faz outras tarefas mais úteis. Transmissão de fax com ou sem PC, a cor ou a preto e branco. Imprima
directamente em CD/DVDs 3 para criar arquivos com uma aparência profissional e albuns de fotografias. Descubra o conforto
de Quick Forms - imprima jogos de Sudoku, pautas de música, listas de controlo e muito mais.
Disfrute da liberdade da rede sem fios 2 - e também de outras opções de conectividade.
Imprima quando, onde e como quiser com uma escolha completa de opções de conectividade. Partilhe o desempenho entre
diversos portáteis e PC e imprima virtualmente a partir de qualquer ponto da casa com a rede sem fios 802,11g incorporada 2,
ou ligue-se através da rede Ethernet para uma ligação segura. Disfrute da facilidade de impressão directa a partir dos seus
dispositivos compatíveis com Bluetooth® incluindo telefones com câmara e PDAs, ou imprima directamente a partir de cartões de
memória de câmaras digitais utilizando os slots de cartões e ecrãs de imagem a cores.
Controle os seus gastos com tinteiros individuais a preços acessíveis e características de poupança de papel.
Disfrute da acessibilidade de cinco tinteiros individuais HP Vivera Ink - substitua simplesmente cada tinteiro separadamente Faça
um melhor proveito do seu dinheiro - obtenha páginas 3x mais pretas e 2,5x vezes mais coloridas com tinteiros de alta
capacidade 4. Poupe também até 50% de gastos de papel com a impressão frente e verso automática, e use a opção de
poupança de papel para juntar dois documentos num só lado da folha. Escolha este dispositivo qualificado da ENERGY STAR®
e ajude a proteger o ambiente.
1 O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso.
2 O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso
3 Requer meio imprimível de CD/DVDs; não incluído, vendido separadamente

4 Comparado com tinteiro HP 364 Preto/Cor; tinteiros de alta capacidade não incluídos, vendidos separadamente.

Informações para
encomendas

Especificações técnicas
Imprimir
Tecnologia de impressão
Ecrã
Tipos de Tinta
Velocidade de impressão

Qualidade de impressão
Impressão sem margens
Linguagens da impressora
Enviar por fax

Digitalizar

Jacto de Tinta Térmico HP
LCD de 6,1 cm (gráficos a cores)
À base de corantes (cores), à base de pigmentos (preto)
Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4:
Até 33 ppm
Até 12 ppm
Até 2,5 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 32 ppm
Até 9,5 ppm
Até 2,5 ppm
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
Em apenas 17 seg.
Em apenas 27 seg.
Em apenas 53 seg.
fotográfico):
A velocidade de impressão pode variar de acordo com o tipo de saída.
A preto: Até 600 x 600 ppp, Cor: Até 9600 x 2400 dpi otimizados em cores quando impressão a partir de um computador e
1200 dpi de entrada
Sim (216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
Velocidade do modem: 33,6 kbps
Marcação rápida: De até 90
Envio de fax adiado: Sim
Memória: Até 90 páginas
Remarcação automática: Sim
Envio de fax a cores: Sim
Difusão de fax: 20 locais
*Com base na imagem de teste ITU-T 1 n.º 1 à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior
poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.
Resolução: Óptica: Até 4800 ppp; Hardware: Até 4800 x 4800 ppp; Melhorado: Até 19 200 ppp
Tamanho máximo do documento: 216 x 297 mm
Velocidade de digitalização: Fotografias a cores de 10 x 15 cm para Microsoft® Word: menos de 22 seg.; OCR de uma
página inteira com texto para Microsoft® Word: menos de 31 seg. (a velocidade de digitalização varia de acordo com a
complexidade do documento)
Tipo: Base plana, ADF (simplex/duplex); Profundidade de bits: 48 bits; Tecnologia de digitalização: Sensor de imagem por
contacto (contact image sensors - CIS); Escala de cinzentos: 65536

Copiar
Velocidade de cópia

Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4:
Até 33 cpm
Até 11 cpm
Até 1,5 cpm
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 32 cpm
Até 9,5 cpm
Até 1,5 cpm
Resolução: A preto: Até 1200 ppp optimizados de 600 ppp entrada; Várias cópias: De até 50; Redução/Ampliação: 25 até
400%
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Impressora: até 2500 páginas; cópia: até 1250 páginas; ADF: até 2500 páginas
Capacidade do alimentador automático de De série, 50 folhas
documentos
Tipos de suportes
Papel (normal, jacto de tinta, fotografia), transparências, envelopes, etiquetas, postais (fichas de arquivo e de felicitações),
CD/DVDs para impressão
Sensor de detecção automática de papel Sim
Formatos dos suportes de impressão
Standard: Bandeja principal: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x
176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91
x 128 mm), tabuleiro para fotografias: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162
x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm), personalizado: Bandeja principal: 80 x 130 mm a 220 x 360 mm,
tabuleiro para fotografias: 90 x 130 mm a 130 x 180 mm
Limite máximo da gramagem dos suportes Bandeja principal: 60 até 280 g/m²; Tabuleiro para fotografias: 200 a 280 g/m²
de impressão
Manuseamento de papel
Standard: Tabuleiro de alimentação para 125 folhas, tabuleiro automático para fotografias de 13 x 18 cm para 20 folhas,
alimentador duplex automático para 50 folhas (ADF)
Manuseamento de suportes/entrada
Folhas: Até 125, Envelopes: De até 15, Postais: De até 60, Transparências: Até 40, fotografia 10 x 15 cm: De até 60
Impressão frente e verso
Automática (standard)
Alimentação
Requisitos: Voltagem de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1,3 amp, Alimentação: Externo
Consumo de energia
Máximo: 42 watts no máximo, 34 watts no máximo (activa), 7,2 watts no máximo (em espera), 5,7 watts no máximo (poupança
de energia), 0,4 watts máximo (desligada); Em espera: 7,2 Watts
Emissões de potência acústica
6,8 B(A) (a imprimir a 17 ppm), 6,2 B(A) (ADF cópia/impressão a 5 ppm)
Emissões de pressão acústica
55 dB(A) (a imprimir a 17 ppm)
Interface e conectividade
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, sem fios 802,11g, Bluetooth
Memória
Standard: 64 MB; Máximo: 64 MB
Software incluído
HP Photosmart Essential 3,5
Dimensões (l x p x a)
Fora da caixa: 468 x 473 x 283 mm, na caixa: 527 x 335 x 541 mm
Peso
Fora da caixa: 10,4 kg, na caixa: 12,81 kg
País de origem
Produto da Malásia
Capacidades de rede
Ethernet, sem cabos 802,11b/g
Compatibilidade de sistema operativo de Microsoft® Windows® XP (SP1 ou superior [32-bit]), Windows Vista® (32 e 64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5
rede
Compatibilidade com sistemas operativos Microsoft® Windows® XP (SP1 ou superior [32-bit]), Windows Vista® (32 e 64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5
ENERGY STAR
Sim
Duração dos consumíveis
Para mais informação acerca do rendimento, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
Garantia
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.

CC335B

All-in-one HP Photosmart
Premium Fax, tinteiros HP 364
preto, preto fotográfico, ciano,
magenta, amarelo, HP
Photosmart Essential Software,
manual de
configuração/utilizador, cabo
de alimentação, cabo telefónico

C6520A

Cabo USB HP 2,0 (a-b) 3 metros

Acessórios
Consumíveis
CB321EE

Tinteiro Preto HP 364XL

CB322EE

Tinteiro Preto HP 364XL fotográfico

CB323EE

Tinteiro Turquesa HP 364XL

CB324EE

Tinteiro Magenta HP 364XL

CB325EE

Tinteiro Amarelo HP 364XL

suportes de impressão
Q8691A

Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-25 folhas/10 x 15 cm
sem margens

Q8696A

Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-25 folhas/13 x 18 cm
sem margens

Q5456A

Papel HP Advanced para
fotografia, lustroso, -25
folhas/A4/210 x 297 mm

CG492EE

Conjunto especial de oferta para
fotografia série HP 364 150
folhas/10 x 15 cm

Serviço e Suporte
UG064E pacote de Assistência HP, Serviço
de Substituição no Dia Útil Seguinte, 3
anos
UG189E pacote de Assistência HP, Serviço
de Substituição (tempo total standard de
prestação do serviço), 3 anos
UG237E pacote de Assistência HP, serviço
de Devolução ao Armazém, 3 anos.
(UG237E: somente países Bálticos, Grécia,
Polónia, Turquia, EEM, Eslovénia,
Republica Checa, Eslováquia, Hungria.
UG064E/UG189E: 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

Cores brilhantes e duradouras
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