Impressora e-All-in-One HP Photosmart 6520

A e-All-in-One HP Photosmart 6520 é ideal para
utilizadores domésticos criativos que procuram uma
impressão de fotografia de excelência através de um ecrã
tátil intuitivo, mais a versatilidade da impressão frente e
verso e uma escolha de opções de impressão móvel e
sem fios.

Imprima fotografias de excelência e documentos
do quotidiano diretamente a partir do grande
ecrã tátil a cores.
● Utilize o grande ecrã tátil com
capacidadereconhecimento de gestos para imprimir
fotografias e documentos do dia-a-dia – basta tocar
e deslizar.
● Imprima, copie, digitalize e utilize conteúdo web útil
incluindo calendários, jogos, papel de notebook e
muito mais - tudo através do ecrã tátil.1
● Imprima diretamente do cartão de memória da sua
câmara - utilize o ecrã tátil grande a cores para ver
e selecionar fotografias.
● Imprima utilizando tinteiros individuais - obtenha até
2x mais páginas a preto /ou 2,5x mais páginas a
cores com tinteiros de alta capacidade opcionais.3

Faça mais com uma gama de funcionalidades
de melhoria de produtividade.
● Poupe tempo e papel ao imprimir e copiar de
ambos os lados com a impressão frente e verso
automática.
● Digitalize fotografias e documentos diretamente
para o email8 e digitalize múltiplos ficheiros para
um só documento.
● Mude facilmente para impressão de fotografia com
a bandeja de papel de fotografia automática verifique os níveis de papel através da janela de
verificação.
● Aceda à aplicação Eco HP no ecrã tátil para
ajustar definições chave de poupança de energia e
de papel.

Imprima sem fios e permaneça ligado – mesmo
em viagem.1,2
● Mantenha-se ligado em viagem com a impressão
móvel HP ePrint - imprima a partir do seu
smartphone ou tablet a partir de qualquer lugar.1
● Desfrute de uma fácil impressão e partilha – ligue-se
à sua rede sem fios através da HP Auto Wireless
Connect.2,4
● Imprima facilmente a partir de dispositivos móveis
sem fios sem uma rede utilizando o HP ePrint
Wireless Direct Printing.5
● Imprima sem fios a partir do seu iPad®, iPhone® ou
iPod touch® com o AirPrint™, ou utilize o Google
Cloud Print™ para imprimir a partir do seu
dispositivo móvel.6,7

● Concebida tendo em conta o ambiente – criada com 20% de plástico
reciclado.1
● Poupe até 50% de papel, utilizando a impressão frente e verso
automática.

Qualificado pela ENERGY STAR®
1 A percentagem de material reciclado e recuperado pode variar consoante o

modelo e com a utilização.
Recicle o hardware do seu computador e comsumíveis de impressão. Descubra
como no nosso sítio web.

1 Requer uma ligação à Internet para a impressora. Pode requerer um ponto de acesso sem fios, registo, uma atualização de firmware ou ações adicionais. A disponibilidade e os tempos de impressão podem variar. O HP ePrint pode ser
utilizado com qualquer equipamento com ligação à Internet e e-mail. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/eprintcenter.

2 O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso.

3 Em comparação com os tinteiros HP 364 (tinteiros XL não incluídos, deverão ser adquiridos em separado); com base nos rendimentos publicados pela HP, os rendimentos reais podem variar consoante a impressora utilizada, as imagens
impressas e outros factores (consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

4 HP Auto Wireless Connect poderá não estar disponível para todas as configurações do sistema. Para informações sobre compatibilidade, visite hp.com/go/autowirelessconnect.

5 O dispositivo móvel deve ser compatível com a comunicação sem fios. A impressora deve ser compatível com HP ePrint. A funcionalidade poderá requerer controlador ou aplicações, disponíveis para transferência em
www.hp.com/go/eprintcenter.

6 Suporta os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3.ª geração ou posterior). Funciona com as impressoras com AirPrint™ da HP e requer que a impressora esteja
ligada à mesma rede que o seu dispositivo iOS. AirPrint, o logótipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

7 Google™ e Gmail™ são marcas comerciais da Google Inc. A funcionalidade requer uma impressora com Google Cloud Print™ ou impressora existente ligada a um PC com ligação à Internet. Os tempos de impressão podem variar.
Atualmente apenas aplicações Google são suportadas.

8 Compatível com os serviços de e-mail mais populares. Consulte www.hp.com/go/eprintcenter para obter mais informações.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Funções

Imprima, digitalize e faça cópias

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Ecrã

Ecrã tátil de 8,76 cm com CGD (visor gráfico a cores)

Número de tinteiros

4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)

Software

HP Photo Creations

Conectividade de Série

USB 2.0 de alta velocidade; WiFi 802.11b/g/n

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (WiFi 802.11b/g incorporada)

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint; Impressão direta sem fios; Apple AirPrint™

Compatibilidade da placa de
memória
Linguagens de Impressora de Série

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard

Garantia

HP PCL 3 GUI

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 1200 x 600 ppp renderizados (se imprimir a partir de um
computador); Cor (melhor): Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor (ao
imprimir de computador em papéis HP foto e 1200 ppp de entrada
seleccionados)

País de origem
Consumíveis

Velocidade de impressão

Preto (ISO): Até 12 ppm; A cores (ISO): Até 8,5 ppm

Capacidades de Impressão

Impressão sem Margens: Sim (até 216 x 297 mm)
Suporte para Impressão Directa: Sim, com cartões de memória

Volume mensal de páginas
recomendado
Ciclo de produtividade

400 a 500

Tipo de digitalização/Tecnologia

Base plana; Sensor de imagem por contacto (contact image sensors - CIS)

Modos de Entrada para
Digitalização

Digitalização a partir do Ppainel frontal ou digitalização dedo ambiente de
trabalho HP Solution Center para computador, cartão SD ou e-mail

Resolução de digitalização

Hardware: Até 1200 x 2400 ppp; Óptica: Até 1200 ppp; Resolução de
Cópia Melhorada: Até 2400 ppp

Profundidade de Bits/Níveis da
escala de cinzentos
Formato Máximo de Digitalização

24 bits;256

Resolução de cópia

Texto e Gráficos a Preto: Até 600 ppp; Cor: Até 600 ppp

Velocidade de cópia

Preto (ISO): Até 6,5 cpm; A cores (ISO): Até 5.5 cpm

Número máximo de cópias

Até 50 cópias

Dimensionamento da Copiadora

25 até 400%

Tipos de suportes suportados

Papel (folheto, jacto de tinta, normal), fotográfico, envelopes, etiquetas,
postais (felicitações), transparências

Formatos de suporte suportados

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x
250 mm); Envelope DL (110 x 220 mm)

Tamanhos Multimedia
Personalizados
Peso Multimedia Suportado

76 x 127 a 216 x 356 mm

Manuseamento de Papel
Standard/Entrada

Tabuleiro de entrada para 80 folhas, tabuleiro para fotografia para 20
folhas; Tabuleiro de saída para 20 folhas; Opções Duplex: Automática
(standard); Alimentador de Envelopes: Não; Tabuleiros para Papel Standard:
1 mais tabuleiro automatizado 13 x 18 cm; Capacidade de Entrada:
Capacidade Máxima de Entrada:Até 80 folhas, Até 40 folhas
transparências,Até 5 envelopes, Até 20 folhas papel de qualidade
fotográfica; Capacidade de Saída: Capacidade Máxima de Saída: Até 20
folhas; Até 10 folhas papel de qualidade fotográfica

Requisitos Mínimos do Sistema

Alimentação

Dimensões do produto
Peso do produto
Conteúdo da embalagem

Mensalmente,A4: Até 1000 páginas

216 x 297 mm

Tabuleiro 1: A4, envelopes HP: 75 até 90 g/m², cartões HP: até 200 g/m²,
papel fotográfico HP: até 300 g/m², Tabuleiro 2: Papel HP para fotografia:
até 300 g/m²

PC: Microsoft® Windows® 8: http://www.hp.com/go/Windows8;
Windows® 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB
de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação
à Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Processador de 800
MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco
rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet
Explorer; Windows® XP SP3 ou superior (apenas 32 bits): qualquer
processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou um processador compatível,
233 MHz ou superior, 750 MB de espaço disponível em disco rígido,
unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer
6 ou superior.
Mac: Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion; Processador Intel® Core™; 1 GB
de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD ou Internet; USB

Sistemas Operativos Compatíveis

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* ou superior
(apenas 32 bits); Mac OS X v 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Certificado ENERGY STAR

Sim

Opções de Serviço e Suporte

Tipo de Fonte de Alimentação: Interno
Requisitos de Energia: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de Energia: 18 Watts (a imprimir), 4,8 Watts (pronta), 1,4 Watts
(inativa), 0,11 Watts (desligada)
l x pr x a: 440 x 552 x 160 mm
6,20 kg
CX017B e-All-in-One HP Photosmart 6520; Tinteiros HP Setup 364 Preto,
Ciano, Magenta e Amarelo; cabo de alimentação; CD com software; poster
de configuração; guia informação básica
Garantia limitada HP padrão de um ano para o hardware. A garantia e as
opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local.
Fabricado na China.
CB316EE Tinteiro Preto HP 364
Rendimento médio do cartucho 250 páginas*
CB318EE Tinteiro Turquesa HP 364
Rendimento médio do cartucho 300 páginas*
CB319EE Tinteiro Magenta HP 364
Rendimento médio do cartucho 300 páginas*
CB320EE Tinteiro Amarelo HP 364
Rendimento médio do cartucho 300 páginas*
CN684EE Tinteiro Preto HP 364XL
Rendimento médio do cartucho 550 páginas*
CB323EE Tinteiro Turquesa HP 364XL
Rendimento médio do cartucho 750 páginas*
CB324EE Tinteiro Magenta HP 364XL
Rendimento médio do cartucho 750 páginas*
CB325EE Tinteiro Amarelo HP 364XL
Rendimento médio do cartucho 750 páginas*
SD534EE Conjunto combo de tinteiros Ciano/Magenta/Amarelo/Preto HP
364
Rendimento médio do cartucho 250 páginas 300 páginas
CH082EE Pacote fotográfico de valor HP série 364-85 folhas/10 x 15 cm
CR677A Papel Fotográfico Brilhante HP Premium Plus - 25 folhas/10 x 15 cm
CR672A Papel Fotográfico Brilhante HP Premium Plus - 20 folhas/A4/210 x
297 mm
Q8692A Papel para fotografia lustroso HP Advanced-100 folhas/10 x 15 cm
sem margens
Para mais informação acerca da média de produção de páginas, visite
www.hp.com/go/pageyield, ou consulte a embalagem
UG188E - HP Care Pack durante 3 anos com troca padrão por impressoras
multifunções (Disponível em todos os países da Europa, Médio Oriente e
África)
UG063E - HP Care Pack durante 3 anos com troca no dia seguinte por
impressoras multifunções (Disponível: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia,
França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha,
Suécia, Suiça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia e
Eslováquia).

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o
seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com
assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades
através dos serviços HP Care Pack.

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
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