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O minúsculo multifuncional que tem um
grande efeito
Essa multifuncional compacta e acessível oferece
recursos exclusivos que a ajudam a se destacar
das demais:
• A menor multifuncional do mundo1— cabe
praticamente em qualquer lugar;
• O HP Scroll Scan oferece digitalização fácil e
versátil;
• Design elegante e atraente com uma cor
vibrante;
• Configure facilmente direto da caixa com o
aplicativo móvel HP All-in-One Printer
Remote;2
• A maneira mais fácil de imprimir a partir de
smartphones e tablets;3,4
• Os cartuchos de tinta originais HP de baixo
custo oferecem resultados acessíveis e
consistentes.

Economize espaço e obtenha o poder e a independência da
impressão de que precisa, com a menor multifuncional do
mundo.1 Esteja com tudo funcionando rapidamente, com fácil
configuração a partir de seu smartphone ou tablet.2 Imprima,
digitalize e copie praticamente de qualquer dispositivo móvel,
em casa ou em trânsito.5,6 Faça com que os documentos de uso
diários tenham a melhor aparência. Essa acessível
multifuncional e os cartuchos de tinta originais HP oferecem
cores de baixo custo por um ótimo valor.
Quem pode se beneficiar?
Essa multifuncional é ideal para estudantes que querem gastar pouco e usuários
domésticos que desejam uma impressão móvel fácil e confiável5 e precisam de:
•
•
•
•
•

Uma impressora compacta que caiba em pequenos espaços e incorpore um design
original e moderno
Configuração e impressão rápidas e fáceis a partir de smartphones e tablets 2,5
Impressão consistente e de alta qualidade por um preço econômico
Digitalização versátil em casa ou em trânsito6, além de conveniente cópia direto do
equipamento
Uma impressora ecologicamente correta com baixo uso de energia.

Metade do tamanho, o máximo de poder
Imprima, digitalize e faça cópias com esse compacto e elegante multifuncional.
Obtenha o desempenho que você precisa sem abrir mão do espaço valioso. O tamanho
pequeno dessa impressora bonita e elegante deixa mais espaço para dispor todos os
seus materiais, livros e páginas, ou simplesmente mantém sua área ou mesa
organizada.
• Faça trabalhos de digitalização em um piscar de olhos. O HP Scroll Scan oferece uma
experiência de digitalização fácil e versátil em um design inovador e otimizado.
Digitalize facilmente uma variedade de mídias, de papel comum a fotos e recibos.
• Escolha qualquer cômodo, qualquer lugar. Essa multifuncional foi projetada para caber
onde quer que você precise dela — em sua mesa, em um balcão, uma prateleira, mesa
de apoio ou praticamente qualquer lugar. Um modo silencioso opcional permite que
você imprima sem perturbar os outros.
• Energize seu espaço. Expresse seu estilo exclusivo com um design cativante e uma cor
vibrante e divertida. Com uma impressora tão atraente, você terá orgulho de exibi-la.
•

Imprima rapidamente direto de seu dispositivo móvel
Comece a usar imediatamente e imprima2 direto de seu dispositivo móvel.5
A HP fornece a maneira mais fácil de imprimir documentos, fotos de baixo custo e
muito mais a partir de seus dispositivos Apple, Android™ e Windows®.3,4
• Imprima a partir de seu smartphone ou tablet sem uma rede, em qualquer lugar de sua
casa.7 A impressão Wi-Fi Direct® permite que você conecte seu dispositivo móvel
diretamente a sua impressora.7
•

2

Guia do produto | Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776

Conecte-se rapidamente e comece a imprimir com rapidez com uma fácil configuração
a partir de seu smartphone ou tablet.2 Use seu dispositivo móvel para configurar sua
nova impressora e conectar a sua rede sem fio local.2,8
• Gerencie tarefas de impressão e digitalize diretamente de seu dispositivo móvel usando
o aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote para smartphones e tablets.6
Simplesmente tire uma foto e envie-a direto para a impressora. Envie digitalizações
para armazenamento em e-mail ou nuvem rapidamente e verifique seu status de tinta
antes de imprimir.6
•

Adequado ao seu orçamento e as suas necessidades
Desfrute de um grande estilo e imprima o que desejar, sem se preocupar com o custo.
•
•
•
•
•

Imprima, digitalize e copie sem fio o que precisar de maneira rápida e fácil com esse
multifuncional acessível.
Conte com impressão de qualidade, usando cartuchos de tinta originais HP de baixo
custo.
Obtenha um desempenho poderoso com um multifuncional que oferece velocidades de
impressão de até 8 páginas por minuto (ppm) em preto e de até 5,5 ppm em cores. 9
Economize energia e ainda assim obtenha os resultados de que precisa. Esse
multifuncional possui custos anuais de eletricidade inferiores a US$ 1,50 por ano. 10
Ajude a reduzir seu impacto ambiental. Recicle seus cartuchos de tinta originais HP com
facilidade, sem qualquer custo, com o programa HP Planet Partners. 11

Visão geral do produto
Barra do HP Scroll Scan para
digitalização e cópia com
alimentação por rolagem

Visor de LCD com ícones e botões
do painel de controle intuitivos

Wi-Fi Direct7 e rede sem fio
integrados8

Modo silencioso opcional
Bandeja de saída
para até 25 folhas

Vista frontal

Bandeja de entrada
para 60 folhas

Entrada USB 2.0
de alta velocidade

Vista posterior
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1

Com base em um estudo do Buyers Laboratory Inc. 2016 comissionado pela HP comparando as dimensões das impressoras multifuncionais domésticas a jato de tinta
mundiais com preço abaixo de US$ 250. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/smallestAiOclaims.

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. Para obter uma lista completa de sistemas operacionais suportados, acesse hp.com/go/mobileprinting.
3

Em comparação com a maioria das impressoras multifuncionais a jato de tinta para consumo/escritório doméstico com preço inferior a US$ 399 em Q3 2015 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.

4
Apple AirPrint, compatível com iPhones, iPads e iPods usando 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 Google™ Play Store. Impressão integrada ao SO Windows® compatível em
smartphones e tablets com Windows® 8/10 e Windows® Mobile 10. A impressão remota exige uma conexão com a Internet para uma impressora HP conectada à web.
Para obter detalhes sobre como imprimir, incluindo se há a necessidade de um aplicativo, consulte hp.com/go/mobileprinting.
5

A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. A impressão remota exige uma
conexão com a Internet para uma impressora HP conectada à web. Para mais detalhes sobre como imprimir, incluindo informações sobre a necessidade de um
aplicativo, acesse hp.com/go/mobileprinting.

6

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.

7

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, acesse hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é marca
comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
8

O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso e pode ficar limitado durante conexões VPN ativas.

9

Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes acesse hp.com/go/printerclaims.

10

Com base em custos médios de energia nos EUA e tempo de execução do multifuncional no valor de US$ 0,12 por kWh, imprimindo por uma hora todos os dias por
um ano.
11

A disponibilidade do programa pode variar. Para obter mais informações, acesse hp.com/recycle.

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