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Impressão móvel, fácil e acessível da HP
Imprima, digitalize e copie usando um
multifuncional simples e confiável com alguns
recursos exclusivos:
• A maneira mais fácil de imprimir a partir de
um smartphone ou tablet1
• Simples configuração a partir de um
smartphone, tablet ou PC2
• Aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote
gratuito para gerenciamento da impressão e
digitalização em trânsito3
• A impressão direta sem fio permite que você
imprima a partir de dispositivos móveis sem
acessar uma rede4
• Os cartuchos de tinta de menor preço da HP
oferecem resultados consistentes de alta
qualidade
• Lendária confiabilidade da HP da marca de
impressoras Nº 1 do mundo5
• Painel de controle intuitivo com visor de LCD
com ícones
• Impressão de fotos e documentos sem
bordas
• Desenhos para colorir, receitas e muito mais
com os imprimíveis HP gratuitos, entregues
conforme seu cronograma 6
• Design compacto e que economiza espaço
• Modo silencioso para ambientes sensíveis a
ruído

Simplifique as tarefas com um multifuncional acessível no qual
pode confiar. Obtenha impressões consistentes e de alta
qualidade com os cartuchos de tinta de menor preço da HP.
Imprima documentos e fotos de seu smartphone ou tablet1 e
envie digitalizações para o e-mail enquanto estiver em
trânsito.3 Esteja com tudo funcionando imediatamente e
imprima, digitalize e copie com facilidade. Economize espaço
com um dispositivo elegante e silencioso que cabe
praticamente em qualquer lugar.
Quem pode se beneficiar?
Esse multifuncional HP DeskJet é ideal para aqueles que desejam impressão acessível e
confiável em casa ou em trânsito1 e precisam de:
•
•
•
•
•

A maneira mais fácil de imprimir a partir de um
smartphone ou tablet1
Permaneça conectado com fácil impressão móvel.1 Comece imediatamente e gerencie
tarefas de impressão de maneira conveniente, com ou sem uma rede.3,4
•

•

•

•

•

Saiba mais
Imprima uma página de demonstração direto do
painel de controle do multifuncional HP DeskJet.
Configure seu multifuncional, instale os
cartuchos de impressão e carregue papel comum
de acordo com as instruções no folheto de
configuração. Pressione e segure o botão
Resume (Continuar) por três segundos (a página
é impressa apenas em inglês).

2

Fácil impressão móvel a partir de smartphones e tablets1
Configuração rápida e simples de smartphones, tablets e PCs2
Custos operacionais baixos
Impressão, digitalização e cópia consistentes e de qualidade
Design compacto

Comece a imprimir rapidamente com fácil configuração a partir de seu smartphone,
tablet ou PC.2 Use seu dispositivo móvel para registrar seu novo multifuncional e
conectar a sua rede sem fio local.2
Imprima a partir de seu smartphone ou tablet sem acessar uma rede.4 A impressão
direta sem fio permite que você conecte seu dispositivo móvel diretamente a seu
multifuncional.
Gerencie tarefas de impressão e digitalize diretamente de seu dispositivo móvel usando
o aplicativo móvel gratuito HP All-in-One Printer Remote para smartphones e tablets3.
Envie digitalizações rapidamente para armazenamento em e-mail ou na nuvem e
verifique o status da tinta antes de imprimir.3
Imprima facilmente documentos, fotos e muito mais a partir de seu iPhone e iPad
usando AirPrint, e de smartphones e tablets executando sistemas operacionais
Android™, Windows® 8 e Google™ Chrome™.1
Conte com esse multifuncional para cuidar de seus trabalhos de impressão, mesmo
quando você não estiver presente. Quer a bandeja de saída esteja aberta ou fechada, as
páginas impressas têm um caminho desobstruído e saem com uma ótima aparência.

Impressão acessível de alta qualidade
Imprima o que precisar para garantir um ótimo valor com cartuchos de tinta originais da
HP.
•
•

Produza fotos com qualidade profissional e documentos diários para obter um ótimo
valor com os cartuchos de tinta de menor custo da HP.
Conte com qualidade em cada página. Obtenha impressões de alta qualidade, repetidas
vezes, usando a marca de impressoras Nº 1 do mundo.5
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Tudo o que você precisa – imediatamente
Imprima, digitalize e copie com facilidade, direto da caixa.
•

•
•

Simplifique suas tarefas e termine em menos tempo. Botões intuitivos do painel de
controle e um visor de LCD com ícones tornam fácil acessar as funções do
multifuncional.
Crie facilmente fotos, folhetos e outros documentos sem bordas – tudo na
conveniência de casa.
Obtenha desenhos para colorir, receitas, cupons, palavras cruzadas e muito mais com
os imprimíveis HP gratuitos, entregues a seu multifuncional conforme seu
cronograma.6

Projetado para se adaptar a sua vida
Instale esse dispositivo compacto onde quer que escolher. Ele foi projetado para
funcionar silenciosamente em segundo plano, assim você pode imprimir, digitalizar e
copiar praticamente em qualquer lugar.
•
•

Economize espaço com um multifuncional compacto projetado para caber onde for
mais conveniente: em sua mesa, em uma prateleira ou onde você precisar dele.
Use esse multifuncional na sala, no quarto ou em qualquer lugar que escolher, sem
atrapalhar as atividades de sua família. Simplesmente selecione o modo silencioso
opcional para ajudar a manter o mínimo de ruídos.

Visão geral do produto
Visor de LCD com ícones
Scanner de mesa de 216
x 297 mm (8,5" x 11,7)

Botões Cancelar,
Continuar, Conexão
sem fio, Informações,
Impressão direta sem
fio, ePrint e Copiar
Botão
liga/desliga
Impressão sem borda até
o tamanho Carta (A4)

Vista frontal

Bandeja de saída embutida
para até 25 folhas

Entrada USB 2.0
de alta velocidade

Bandeja de
entrada
para até 60 folhas
Rede sem fio
802.11b/g/n

Vista posterior
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1

Em comparação com a maioria das impressoras multifuncionais a jato de tinta para consumo/escritório doméstico com preço inferior a US$ 399, em novembro de
2014, com base na participação de mercado conforme relatado pela IDC em Q3 2014, e no tempo médio necessário para configurar e/ou verificar a presença de um
plug-in pré-carregado. Download de aplicativos necessário para configuração de impressoras. A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam
na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio para a impressora. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de
acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma conexão de Internet a uma impressora HP conectada
à Web. Também pode ser necessário instalar o aplicativo ou software e registrar uma conta HP ePrint. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços
adquirido separadamente para dispositivos móveis. Consulte o provedor de serviços quanto à cobertura e disponibilidade em sua área. Acesse
hp.com/go/mobileprinting para obter mais detalhes.
2

Requer download do aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote e é compatível com iPhone 4 e posterior, iPad 4ª geração, iPad mini, iPad Air, iPod e dispositivos
móveis usando Android™ 4.0.3 ou posterior. A impressora e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede sem fio local com acesso à Internet. Para obter uma lista
de sistemas operacionais suportados, acesse hp.com/go/mobileprinting.
3

O dispositivo móvel exige ponto de acesso sem fio e conexão com a Internet. Compatível com iPhone 4 e posterior, iPad 4ª geração, iPad mini, iPad Air, iPod 5G usando
iOS 7 ou posterior e dispositivos móveis usando Android 4.0.3 ou posterior. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo
móvel. O controle de digitalização/cópia exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fio ou por meio de uma conexão direta sem fio à
impressora. A câmera do dispositivo exige cinco megapixels ou mais com recurso de foco automático para digitalizações móveis.
4

O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi de uma impressora ou um multifuncional habilitado para impressão direta sem fio antes de
imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver poderão ser necessários também. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e
da distância do ponto de acesso sem fio na impressora. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/mobileprinting.
5

Baseado no IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Q4 2014. Remessas para impressoras jato de tinta de função única e impressoras multifuncionais
(MFPs), incluindo unidades de produção.
6

Exige um ponto de acesso sem fio e conexão de Internet para a impressora. Os serviços exigem registro. A disponibilidade dos imprimíveis HP varia de acordo com o
país, o idioma e os contratos, e pode exigir upgrade de firmware. Nem todos os imprimíveis HP podem ser configurados para fornecimento automático e nem para todos
os modelos de impressora. Para obter detalhes, visite hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.

Inscreva-se para receber atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas

Avalie este documento

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias
para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado
como constituindo garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
AirPrint, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados.
Android e Google Chrome são marcas comerciais da Google Inc. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
4AA5-7844PTL, junho de 2015

