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Versatilidade com impressão de baixo
custo e alto volume
Mantenha suas necessidades de impressão
cobertas com um multifuncional sem fio que
oferece:
• Mais impressões por um baixo custo por
página com cartuchos de tinta originais HP de
rendimento ultra-alto1,2
• Cópia e envio e recebimento de fax rápidos de
várias páginas usando o ADF para 35 folhas
• Impressão, digitalização, cópia e envio e
recebimento de fax convenientes com um
visor com tela de toque intuitiva de 2,2"
(5,5 cm)
• Texto e gráficos de alta qualidade
• Linhas mais precisas, tons de preto mais
escuros e impressões mais arrojadas3
• Impressão a partir de uma variedade de
dispositivos móveis
• Impressão e configuração móveis simples,
com ou sem uma rede4,5
• Impressão Wi-Fi Direct®6
• Impressão remota sem supervisão
• Operação praticamente sem manutenção

Esse multifuncional sem fio foi projetado para manter você produtivo com
recursos de impressão, fax, digitalização e cópia, um alimentador
automático de documentos (ADF) e cartuchos de tinta de rendimento
ultra-alto. Obtenha 4.500 páginas equivalentes às tintas incluídas na
caixa.2 Permaneça conectado com a maneira mais fácil de imprimir a partir
de seu smartphone ou tablet.4 Comece a imprimir imediatamente com fácil
configuração e realize mais tarefas.
Quem pode se beneficiar?
Esse multifuncional é ideal para usuários residenciais ou de escritórios domésticos
móveis, de alto volume e com consciência de qualidade que precisam de:
• Recurso para produzir milhares de páginas com baixo custo
• Recursos de multifuncional (impressão, fax, digitalização, cópia) com um ADF
• Impressão de alta qualidade com um dispositivo confiável de baixa intervenção e
simples de manter
• Fácil configuração e impressão a partir de smartphones, tablets e PCs 4,5

4.500 páginas de tintas incluídas
Realize facilmente grandes trabalhos de impressão — por um impressionante baixo
custo por página.1
• Produza até 4.500 páginas com os cartuchos de tinta originais HP duradouros e de
rendimento ultra-alto incluídos.2 Imprima todos os documentos de uso diário de que
precisa para ter sucesso — por menos.1
• Obtenha impressões maravilhosas com um sistema limpo e confiável, fácil de manter.
Basta encaixar os cartuchos e começar — e economizar tempo, dinheiro e papel.
• Gaste menos tempo substituindo tinta. Imprima mais documentos e fotos excelentes.

Tudo o que você precisa para imprimir, digitalizar, copiar ou
enviar e receber fax com preço acessível
Assuma o controle de suas tarefas e acabe em menos tempo com essa impressora
multifuncional versátil.
• Envie e receba fax, digitalize e faça cópias de documentos com várias páginas sem
contato manual rapidamente, usando o ADF para 35 folhas.
• O visor gráfico com tela de toque de 2,2" (5,5 cm) fácil de usar torna o envio e
recebimento de fax, a digitalização, a cópia e a impressão fáceis de fazer e de controlar.
• Comece a imprimir imediatamente. Conecte-se automaticamente a sua rede sem fio.7

Qualidade de impressão surpreendente com a qual
você pode contar
Destaque-se com impressões de alta qualidade que são brilhantes até a borda da página.
• Imprima documentos de uso diário com linhas mais precisas, tons de preto mais
intensos e menos manchas em papéis ColorLok®.3
• Tenha certeza de que seus projetos sempre tenham uma ótima aparência, não importa
o que você imprima. Crie fotos com qualidade de laboratório e documentos com
qualidade de laser, sem borda — diretamente em sua casa ou escritório.
• Confie nas tintas originais HP para fotos resistentes a desbotamento e à água que
duram décadas.8
• Obtenha impressões de alta qualidade — todas as vezes, com um multifuncional
projetado e criado para os altos padrões da HP para uso confiável de longo prazo.
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Impressão móvel prática
Permaneça conectado com a maneira mais fácil de imprimir a partir de seu smartphone
ou tablet.4
• A HP fornece a maneira mais fácil de imprimir documentos, fotos e muito mais a partir
de seu iPhone e iPad usando o AirPrint, e de smartphones e tablets com o plug-in de
impressão Android™ e sistemas operacionais Windows® 8, Windows 10 e Google Cloud
Print™ ou HP ePrint.4,9
• Comece a imprimir rapidamente com fácil configuração a partir de seu smartphone,
tablet ou PC.5 Use seu dispositivo móvel para registrar sua nova impressora e conectar
a sua rede sem fio local.5
• Imprima a partir de dispositivos móveis sem uma rede, em qualquer lugar de sua
residência ou seu escritório. A impressão Wi-Fi Direct permite que você conecte seu
dispositivo móvel diretamente a sua impressora.6
• Gerencie tarefas de impressão e digitalize diretamente de seu dispositivo móvel usando
o aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote gratuito para smartphones e tablets.10
Envie digitalizações rapidamente para armazenamento em e-mail ou na nuvem e
verifique o status da tinta antes de imprimir.10
• 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 claro e saem com uma ótima aparência.

Visão geral do produto
ADF para 35 folhas
Luz de conexão
sem fio
Scanner de mesa de
tamanho Carta e A4
Tela de toque de
2,2" (5,5 cm)
Wi-Fi Direct e rede sem
fio integrados

Vista frontal
Impressão sem
bordas

Bandeja de saída de papel
embutida para até 25 folhas
Porta de fax RJ-11

Bandeja de entrada
para 60 folhas
Entrada para USB 2.0
de alta velocidade

Vista posterior
3
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Comparação de custo por página com base no rendimento de página da norma ISO/IEC 24711 dos cartuchos de tinta HP 46 em comparação com cartuchos de tinta HP
de capacidade padrão em impressão contínua. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais, acesse
hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Com base no rendimento médio de páginas de acordo com o padrão ISO para três cartuchos HP 46 pretos em impressão contínua. Três cartuchos HP 46 pretos
incluídos na caixa. Para saber mais, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies
3

Com base em testes internos da HP com as tintas pretas com pigmento originais HP em papéis ColorLok® em comparação com papel padrão.

4

Em comparação com a maioria das impressoras multifuncionais a jato de tinta para consumo/escritório doméstico com preço inferior a US$ 399 em Q315 com base na
participação de mercado conforme relatado pela IDC. Necessário baixar aplicativo para configuração da impressora, pode ser necessário registro de conta HP ePrint. As
operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Acesse hp.com/go/mobileprinting para obter mais detalhes.
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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. Para obter uma lista completa de sistemas operacionais suportados, acesse hp.com/go/mobileprinting.
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O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou um multifuncional habilitado para Wi-Fi Direct antes de imprimir.
Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também poderá ser necessário. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma
marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
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O HP Auto Wireless Connect pode não estar disponível para todas as configurações de sistema. 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 roteadores de 2,4 GHz. Para obter mais informações sobre compatibilidade, acesse
hp.com/go/autowirelessconnect.
8

Resistência a água com base nas tintas originais HP impressas em papéis fotográficos HP em testes internos da HP com base nos padrões ISO 18935. Estimativas de
permanência da imagem com base nas tintas originais HP impressas em papéis fotográficos HP. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printpermanence.
9

AirPrint é compatível com iPhones, iPads e iPods que usam iOS v4.2 e superior. Impressão integrada ao SO Android™ compatível em dispositivos Android usando OS
v4.4 e superior e pode requerer a instalação do plug-in de serviço de impressoras HP da loja Google™ Play.
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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. A câmera do dispositivo exige cinco megapixels ou mais
com recurso de foco automático para digitalizações móveis.

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

Compartilhar com colegas
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