Ficha técnica

e-multifunções HP Officejet
4630
Desfrute de um desempenho e-All-in-one potente e aumente
a produtividade no seu escritório móvel e em casa.

Gestão rápida e fácil de projetos no
seu escritório em casa com esta
e-multifunções potente sem fios.
Imprima fotos e documentos
profissionais de qualidade
frente/verso em casa ou com um
dispositivo móvel e digitalize, copie
e envie por fax várias páginas
autonomamente.

Impressão, digitalização,cópia e fax com esta e-All-in-one altamente produtiva com
ADF incorporado.
● Liberte-se de pilhas de documentos a enviar por fax, digitalizar ou copiar com o

alimentador automático de documentos incorporado para 35 folhas.

● Obtenha resultados impressionantes – imprima fotos sem margens, com qualidade de

laboratório e documentos com qualidade de laser.

● Poupe tempo e papel com a impressão frente e verso automática.
● Notícias, diversão e muito mais diretamente na sua impressora com o HP Printables.2

Imprima da forma mais conveniente – a partir do smartphone, tablet ou PC.1
● Imprima sem fios com os seus dispositivos móveis em casa ou em viagem.1

Destaques

● Imprima sem fios – mesmo sem uma rede sem fios.3

● Velocidade de impressão ISO: Até 8,8 ppm
a preto ISO (A4); Até 5,2 ppm a cores ISO
(A4)
● Manuseamento de papel: Alimentador
automático de documentos (ADF) para 35
folhas, impressão frente e verso automática
● Capacidade de fax: Sim

● Faça a gestão da sua e-multifunções a partir do smartphone ou tablet com a aplicação

● Ciclo de produtividade: Até 1000 páginas

HP All-in-One Remote.4

● Desfrute de instalação e funcionamento fáceis com a ligação sem fios automática.5

Controle os custos e poupe sem comprometer o desempenho – obtenha impressão e
cópia acessíveis.
● Imprima e copie mais por menos com os tinteiros XL de alta capacidade opcionais e os

convenientes packs combinados da HP.6

● Imprima e fotocopie texto de qualidade laser e gráficos de cores vivas com tinteiros

acessíveis HP.

● Poupe energia e dinheiro – esta e-multifunções com qualificação ENERGY STAR ®

cumpre as diretrizes de eficiência energética.

e-multifunções HP Officejet 4630

Especificações técnicas
Funções

Impressão, cópia, digit., fax

Velocidade de impressão

Até 21 ppm rascunho preto (A4); Até 17 ppm rascunho a cores (A4);
Até 8,8 ppm ISO preto (A4); Até 5,2 ppm ISO a cores (A4)

Resolução de impressão

Até 1200 x 600 ppp renderizados (se imprimir a partir de um computador) 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) a cores

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 3,0 mm; Inferior: 12,7 mm; Esquerda: 3,0
mm; Direita: 3,0 mm; Área máxima de impressão: 209,9 x 349,6 mm

Idiomas de impressão

GUI PCL3 HP

Capacidades de Impressão

Impressão sem margens: Sim (até 210 x 297 mm)

Número de tinteiros

2 (1 preto e 1 tricolor)

Capacidade de impressão portátil

Apresenta Wireless Direct e conectividade WiFi local para permitir a impressão
móvel através de HP ePrint, Apple AirPrint™ assim como outras soluções.
Suporta a impressão a partir da maioria dos smartphones e tablets utilizando
estes sistemas operativos: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8,
Windows RT.

Ciclo mensal de produtividade

Até 1000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 600
(impressão); 20 a 100 (digitalização)

Sensor automático de papel

Sim

Velocidade do processador

360 MHz

Ecrã

LCD monocromático Hi-Res de 5 cm

Suporte multitarefa

Não

Capacidade sem fios

Sim

Conectividade

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

Capacidades de Rede

Sem fios 802.11b/g/n integrada

Gestão de dispositivos móveis

A aplicação HP Printer Control digitaliza diretamente para um dispositivo
móvel, verifica o estado dos consumíveis e carrega digitalizações para a nuvem
e e-mail. Suporta dispositivos móveis Apple® iPhone® ou iPad® e Android.

Conteúdo da embalagem

B4L03B: e-All-in-One HP Officejet 4630; Tinteiro HP 301 preto; Tinteiro HP 301
tricolor; cabo de alimentação; cabo de telefone; cabo USB; CD com software;
guia de configuração

Consumíveis

CH561EE Tinteiro HP Original 301 Preto aprox. 190 páginas
CH562EE Tinteiro HP Original 301 Tricolor aprox. 165 pág.
CH563EE Tinteiro HP Original 301XL Preto de elevado rendimento aprox. 480
pág.
CH564EE Tinteiro HP Original 301XL Tricolor de elevado rendimento aprox. 330
pág.
CHP710 Papel HP para impressão All-in-One - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
CR340EE Conjunto Duplo de Tinteiros HP Originais 301 Preto/Tricolor 190
páginas 165 páginas
Q6593A Papel HP Inkjet profissional mate - 200 folhas/A4/210 x 297 mm
Para mais informação acerca do rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem

Sistemas operativos compatíveis

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 ou superior (apenas
32 bits); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows 8, 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 processador compatível de 233 MHz, 750 MB
de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à
Internet, porta USB, Internet Explorer 6
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processador Intel® Core™;
1 GB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD ou Internet; USB

Software incluído

Software HP Printer, HP Update, Compre consumíveis online, HP Photo
Creations

Dimensões da impressora (L x P x A)

Mínimos: 445 x 331 x 188 mm; Máximo: 446 x 548 x 189 mm

Dimensões da embalagem (L x P x A)

491 x 225 x 393 mm

Soluções Web

HP Printables, variedade de conteúdo de impressão disponível através de um
agendamento ou a pedido; Digitalizar para e-mail

Peso da impressora

6,22 kg

Peso da embalagem

7,56 kg

Memória

Standard 64 MB DDR1; Máximo 64 MB DDR1

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40 ºC, Humidade: 15 a 80% HR

Definições de copiadora

Cópia individual: Tamanho real; Ajustar à página; Configurar; Cópia de BI; Frente
e verso; Número máximo de cópias: Até 20 cópias; Resolução de Cópia, Texto e
Gráficos a Cores: 600 x 600 ppp; Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%

Armazenamento

Temperatura: -40 até 60 ºC, Humidade: 60 a 90 % de HR

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,5 B(A); Emissões de pressão acústica: 49,1
dB(A) (impressão de rascunho);

Velocidade de cópia

Até 6 cpm preto ISO (A4), Até 4 cpm cores ISO (A4)
Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos;
Tecnologia de digitalização: CIS; Modos de entrada de digitalização: Painel
frontal, HP Unified Desktop Client, cartão SD, E-mail; Versão TWAIN: Versão
1,9; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 216 x 297 mm;
Resolução ótica de digitalização: Até 1200 ppp

Alimentação

Especificações do scanner

Requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Consumo: 15 watts máximo, 12,5 watts (ativa), 3,2 watts (pronta), 0,7 watts
(em suspensão), 0,2 (em espera/desligada)
Tipo de fonte de alimentação: Interno

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF Comprimido, PNG

Certificações

Formatos dos ficheiros digitalizados
Área digitalizável

Tamanho máximo dos suportes: 216 x 297 mm; Tamanho máximo dos
suportes: 216 x 356 mm Alimentador automático de documentos

CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, Parte
15/ICES-003, Assunto 4
Certificado ENERGY STAR: Sim

Profundidade de bits / níveis de escala de
cinzentos

24 bits/ 256

País de origem

Fabricado na China

Garantia

Enviar por fax

Sim, cor

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.

Especificações do fax

Memória do fax: Até 99 páginas; Resolução de fax: Standard: Até 300 x 300
ppp; Marcação rápida: Até 99 números; Velocidade de transmissão de fax: 33,6
kbps

Serviço e suporte

Tipos de suportes

Papel (normal, inkjet, fotográfico), envelopes, transparências, etiquetas,
postais, suportes HP Premium, decalques para t-shirts, suportes sem margem

Formatos dos suportes de impressão

Suportados A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); Personalizado: 76 x
127 a 216 x 356 mm

UG071E HP Care Pack, 3 anos, com troca no dia útil seguinte para Impressoras
Officejet
UG195E HP Care Pack, 3 anos, com troca padrão para Impressoras Officejet.
(UG071E: Apenas Áustria, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlândia,
França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha,
Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia,
Eslováquia. UG195E: todos os países EMEA).

Manuseamento de suportes

Capacidade de entrada: Até 100 folhas; Até 40 cartões Postais; Até 30 folhas
papel de qualidade fotográfica
Capacidade de saída: Até 30 folhas, Até 5 envelopes
Impressão frente e verso: Automática (standard)
Alimentador automático de documentos: De série, 35 folhas

Gramagem do papel

Suportados: Tabuleiro 1: 75 a 250 g/m²; Recomendados: A4: 75 a 90 g/m²;
Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP
10 x 15 cm: até 250 g/m²

Notas de rodapé

1 A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou uma ligação sem fios direta à impressora. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso.

As operações sem fios são compatíveis apenas com routers de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à Internet. Pode também ser necessário uma aplicação, software ou um
registo de conta HP ePrint. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido separadamente. Verifique com o fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade na sua área. Consulte
http://www.hp.com/go/mobileprinting para mais informações.; 2 Requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. É necessário o registo para a utilização dos serviços. A disponibilidade varia consoante o
país, idioma e acordos e pode ser necessária uma atualização de firmware. O HP Printables pode não estar disponível em todos os modelos de impressora, e nem todas as aplicações podem ser configuradas para entrega automática. Para
mais informações, consulte see hpconnected.com; 3 Podem ser necessários uma aplicação ou um controlador para a utilização do HP wireless direct. Para mais informações, visite hp.com/go/wirelessprinting. O desempenho da ligação sem
fios depende do ambiente físico e da distância até à impressora.; 4 É necessária a transferência em separado da aplicação HP All-in-One Remote para o smartphone ou tablet. O dispositivo requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação
à Internet. As funcionalidades controladas pela aplicação podem variar em função do sistema operativo do dispositivo. O controlo de digitalização/cópia requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fios ou
uma ligação direta sem fios à impressora. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/mobileapps; 5 O HP Auto Wireless Connect poderá não estar disponível para todas as configurações do sistema. O desempenho da ligação sem
fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso. As operações sem fios são compatíveis apenas com routers de 2.4 GHz. Para mais informações sobre compatibilidade, visite hp.com/go/autowirelessconnect; 6 Tinteiros
HP originais 301XL de elevado rendimento não incluídos; é necessário adquiri-los separadamente). Menor custo por página comparativamente ao preço estimado do tinteiro HP original 301 original de capacidade padrão. Os preços atuais
podem variar.

http://www.hp.com/pt
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