Ficha técnica

ePrinter HP Officejet 7110 de
grande formato

Produza mais internamente
com esta HP ePrinter de preço
acessível e fiável. Crie
materiais de marketing de
qualidade profissional com a
dimensão de postais até A3+.
Partilhe o desempenho com a
ligação em rede sem fios e a
capacidade de imprimir a
partir de praticamente
qualquer lugar.
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Crie materiais de qualidade profissional com impressão de grande formato acessível.
● Faça mais internamente – imprima materiais de marketing de impacto elevado com a dimensão de
postais até A3+ com esta impressora de grande formato.
● Imprima a cores com qualidade profissional, a um custo por página até 50% inferior em relação às
impressoras a laser.3
● Produza brochuras sem margens, panfletos, brochuras e mais gastando menos do que gastaria
numa tipografia.4
● Imprima acessivelmente com quatro tinteiros individuais – substitua apenas os necessários.

Maximize a produtividade – realize trabalhos de impressão grandes com esta impressora
compacta.
● Mantenha-se produtivo – carregue a bandeja de papel com capacidade para 250 folhas e deixe os
trabalhos de impressão grandes sozinhos durante a sua execução.
● Minimize a intervenção – encontram-se disponíveis tinteiros XL de grande capacidade opcionais para
impressão frequente.5
Velo. de imp.: Até 15 ppm a preto ISO (A4); Até 8 ppm a
cores ISO (A4)
Ciclo de prod.: Até 12.000 páginas (A4)
RMPV: 200 a 800 páginas (impressão)

● Mantenha a impressora perto da secretária ou convenientemente afastada – o seu design compacto
permite colocá-la onde precisar dela.
● Desfrute do desempenho sem preocupações de uma impressora concebida para volumes de até 800
páginas por mês.

Ligue-se, imprima e mantenha-se produtivo – no escritório ou em viagem2.
● Adicione esta impressora de alto desempenho à sua rede sem fios e partilhe com outros PCs com
ligação sem fios.1
● Desfrute da flexibilidade de poder imprimir a partir de smartphones ou tablets a partir de
praticamente qualquer lugar com o HP ePrint.2
● Partilhe o desempenho por pequenos grupos de trabalho adicionando esta versátil impressora à sua
rede Ethernet.
● Coloque um botão de impressão no seu smartphone – use a app HP ePrint gratuita para imprimir
directamente a partir do seu dispositivo móvel.

Conserve recursos sem sacrificar o desempenho.
● Poupe energia sem sacrificar o desempenho – este dispositivo tem qualificação ENERGY STAR® e
classificação EPEAT® Bronze.
● Economize até 50% de gastos de papel com a impressão frente e verso automática opcional.6
● Reduza o seu impacto - recicle facilmente os seus tinteiros HP originais gratuitamente através do HP
Planet Partners.7

Ficha técnica | ePrinter HP Officejet 7110 de grande formato

Especificações técnicas
Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Velocidade de impressão

Até 15 ppm ISO preto (A4); Até 8 ppm ISO a cores (A4)
Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para
mais pormenores, visite hp.com/go/printerclaims

Conectividade de Série

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Sem fios 802.11b/g/n

Capacidade sem fios

Sim

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint, Apple AirPrint™

manipulação de suportes

Capacidade de entrada: Até 250 folhas
máximo: Até 75 folhas
Impressão frente e verso: Automática (opcional)

Tempo de saída da primeira página

Em apenas 15 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 19 seg. a cores (A4, pronta)

Ciclo mensal de impressão

Até 12000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 200 a 800
páginas

Idiomas de impressão

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado

Capacidades de Impressão

Impressão sem margens: Sim (até 330 x 483 mm)

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 3,3 mm (duplex 16 mm); Inferior: 3,3 mm (duplex
16 mm); Esquerda: 3,3 mm; Direita: 3,3 mm

Resolução de impressão

Até 600 x 1200 ppp A preto; Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor (ao imprimir
de um computador em papéis fotográficos HP e 1200 ppp de entrada
seleccionados) Cor

Memória

16 MB (ROM); 128 MB (RAM DDR)

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Orientação: Vertical/horizontal; Impressão frente e verso: Nenhuma/Virar pela
margem mais larga/Virar pela margem mais estreita; Ordem das páginas: Frente
para trás/Trás para frente; Formato da página: Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16
(ou seja, impressão de várias páginas numa folha, N-up)/Brochuras e
Panfletos/Desenhar margens; Impressão em escala de cinzentos: Desligada/Escala
de cinzentos de alta qualidade/Apenas tinta preta; Impressão sem margens:
Imprimir com margens/Imprimir sem margens; Qualidade de saída:
Rascunho/Normal/Óptima/ppp máximo; Tecnologias HP Real Life:
Desligado/Ligado

Painel de Controlo

4 luzes indicadoras dos tinteiros, 4 botões com luzes indicadoras (Retomar, Sem
fios, ePrint e Energia) e botões (Cancelar e Configuração) e a 1 luz indicadora da
rede

Sistemas Operativos Compatíveis

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64
bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.6,
OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (para obter mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos Mínimos do Sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 GB de espaço disponível no disco rígido, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou
Internet, USB; Windows Vista: processador de 800 MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 GB de espaço disponível no disco rígido, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou
Internet, USB; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, USB; Linux
(para obter mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion , OS X Mountain Lion: processador Intel® Core™, 1
GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou Internet,
USB.

Conteúdo da embalagem

CR768A ePrinter HP Officejet 7110 de grande formato; Tinteiro de inicialização HP
Officejet 932 Preto (aprox. 400 páginas); Tinteiros de inicialização HP 933 (Ciano,
Magenta, Amarelo) (aprox. 330 páginas); software da impressora e manual do
utilizador em CD-ROM; guia informação básica; poster de configuração; cabo de
alimentação

acessórios

C7G18A Acessório de Impressão Frente e Verso Automática HP jacto de tinta

Consumíveis

CN053AE Tinteiro HP Original 932XL Preto de elevado rendimento aprox. 1000 pág.
CN054AE Tinteiro HP Original 933XL Ciano de elevado rendimento aprox. 825
páginas
CN055AE Tinteiro HP Original 933XL Magenta de elevado rendimento aprox. 825
páginas
CN056AE Tinteiro HP Original 933XL Amarelo de elevado rendimento aprox. 825
páginas
CN057AE Tinteiro HP Original 932 Preto aprox. 400 páginas
CR711AE Pacote económico HP Officejet 933XL - 75 folhas/A4/210 x 297 mm
Para obter informações acerca da produção média de páginas e fotos por tinteiro,
visite hp.com/go/pageyield

Software Incluído

Software de impressoras HP, barra Bing para HP (inclui HP Smart Print), Ajuda para
a HP Officejet 7110 series, Estudo de melhoria de produto para a HP Officejet 7110
series, Actualização HP, Comprar consumíveis online, HP Photo Creations

peso do suporte

60 a 250 g/m²; Papel fotográfico HP Premium Plus (300 g/m²) é também
suportado

tipos de suportes de impressão

Papel (folheto, jacto de tinta, normal), fotografia, envelopes, postais (arquivo)

formatos dos suportes de impressão

A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Envelope C5, Envelope
C6, Envelope DL; personalizado: 76,2 x 127 a 330,2 x 482,6 mm

Dimensões da impressora (L x P x A)

585 x 419 x 189 mm (bandejas fechadas)

Dimensões do Pacote (A x L x P)

687 x 500 x 270 mm

Peso da impressora

8,5 kg

Peso do Pacote

12,7 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40°C, Humidade: 25 a 75% HR sem condensação

Armazenamento

Temperatura: -40 a 60 °C, Humidade: 5 a 90% HR sem condensação

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,5 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 51 dB(A)
(Impressão rascunho, mono); 47 dB(A) (impressão normal, mono); 50 dB(A)
(Impressão rascunho, a cores) 46 dB(A) (impressão normal, a cores);

Alimentação

requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consumo: 30,3 Watts (no máximo), 25,4 Watts (ativa), 1,92 Watts (em espera),
1,04 Watts (inativa), 0,31 Watts (desligada manualmente)

certificações

CE (União Europeia)

País de Origem

Fabricado na China

Garantia

Garantia limitada HP padrão de um ano para hardware. Garantia limitada HP de
três anos para hardware depois do registo dentro de 60 dias após a aquisição
(visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). A garantia e as opções de suporte variam
de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.

serviços e suporte

UG194E - HP Care Pack durante 3 anos com troca padrão por impressoras Officejet
(Disponível em todos os países da Europa, Médio Oriente e África)
UG070E - HP Care Pack durante 3 anos com troca no dia seguinte por impressoras
Officejet (Disponível: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,
Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino
Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia e Eslováquia).

1O desempenho da conexão sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. As operações sem fios compatíveis apenas com routers de 2,4 GHz.

2Requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, tipos de imagem e documentos suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hp.com/go/eprintcenter). Os dispositivos móveis requerem

ligação à Internet e compatibilidade de email. Pode requerer ponto de acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados comprados em separado. Os tempos de impressão e velocidades de ligação podem variar.

3O custo por página (CPP) com base na maioria das impressoras laser a cores com multipassagem <200 €, excluindo IVA, em Maio de 2012. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/eu/ojfacts. Rendimento ISO com consumíveis de maior capacidade com base em impressão

contínua; consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Com base nos materiais de marketing impressos com a gama de produtos HP LaserJet a cores série CP2020/CM2320 e HP Officejet Pro em comparação com os preços médios de uma tipografia para trabalhos de impressão com até 2500 páginas. Os resultados reais podem variar. Fonte:

InfoTrends Cost of Print Studies, Junho de 2011. Visite www.hp.com/go/printcosts para obter mais informações.
5Não incluído, por favor compre em separado.

6Capacidade de impressão frente e verso automática não incluída; adquira separadamente.

7 A disponibilidade do programa varia. Actualmente, a devolução e a reciclagem de tinteiros HP originais está disponível em 47 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para mais informações, visite

www.hp.com/recycle.
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