Folheto de especificações

Multifuncional HP OfficeJet Pro 7740
para grandes formatos
Impressão, cópia e digitalização
em cores que se destacam de
tamanhos até 11 x 17 pol. (A3),
para documentos e
apresentações destacados com
custo até 50% menor por página
que as impressoras laser
coloridas. Fax até 8,5 x 14 pol.
(21,6 x 35,6 cm).
1

Impressora habilitada para segurança
dinâmica. Somente para uso com cartuchos
que utilizam um chip original HP. Os cartuchos
com chips que não são HP podem não
funcionar, e aqueles que funcionam hoje
podem não funcionar no futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Impressão de 11 x 17 polegadas de alto impacto.
● Impressão automática frente e verso, rápidas velocidades de impressão e um alimentador automático de documentos

facilitam o seu dia

● O alimentador automático de documentos de 35 páginas pode lidar com documentos até o tamanho ofício (21,6 x 35,6 cm)

para terminam rapidamente trabalhos frente e verso.

● Toque e deslize o dedo na tela de toque de estilo de smartphone para atalhos que economizam tempo.
● Aumente a capacidade de papel para até 500 folhas com a segunda bandeja opcional de 250 folhas incluída.

Presente profissionalmente. Com bom custo-benefício.
● Crie gráficos com cores vibrantes e textos pretos profundos em uma variedade de papéis de carta para tabloide (A3)
● Produzca impresiones resistentes al agua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado.2
● Imprima mais páginas coloridas e textos em preto com cartuchos de tinta opcionais HP originais de alto rendimento.3
● Ajude a sua empresa a destacar-se com materiais de marketing sem bordas, frente e verso.

Impressão móvel prática
● Imprima facilmente documentos diretamente de seus smartphones e tablets, com Apple®, Android™, or Windows.
● Conecte facilmente esse Multifunciona com dispositivos sem fio, assim que todos no escritório pode imprimir

convenientemente.4

● Gerencie tarefas de impressão e digitalize em trânsito com facilidade usando o aplicativo móvel HP All-in-One Printer

Remote.5

● Ajude a proteger as informações e o acesso a trabalhos confidenciais de impressão com HP JetAdvantage Private Print.6

1 Em comparação com a maioria dos AiOs a laser em cores com preço abaixo de US$ 300, em outubro de 2015; participação no mercado conforme informada pela IDC no Q2 2015. As comparações de custo por página (CPP) dos suprimentos para laser são

baseadas nas especificações divulgadas pelos fabricantes para os cartuchos de maior capacidade e os consumíveis de longa duração. As comparações de CPP dos suprimentos de tinta HP de alta capacidade baseiam-se nas especificações divulgadas pelos
fabricantes para os cartuchos de maior capacidade. CPP baseado no preço estimado de varejo e no rendimento por página dos cartuchos de tinta de alta capacidade. Rendimento ISO baseado na impressão contínua no modo padrão. Para mais informações, visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Resistência à água, manchas, desbotamento e marca-texto com base nos testes ISO 11798 e testes internos da HP. Para detalhes, acesse hp.com/go/printpermanence. 3 Com base no rendimento dos cartuchos de
tinta HP 952/953/954/955XL em comparação com cartuchos de tinta HP 952/953/954/955 padrão. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 4 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. 5 Compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G com iOS 7 ou posterior e dispositivos móveis com Android™ 4.0.3 ou posterior.
Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. A câmera do dispositivo deve ter 5 megapixels ou mais com recurso de foco automático, para digitalizações móveis. 6 O HP JetAdvantage Private Print está
disponível sem nenhum custo e requer que a impressora esteja conectada à Internet com os serviços da Web habilitados. Não disponível em todos os países. Para obter mais informações, acesse http://www.hpjetadvantage.com.
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Multifuncional HP OfficeJet Pro 7740 para grandes formatos Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada

Imprimir, copiar, digitalizar, fax / Sim

Conteúdo da caixa

Velocidade de impressão

A4: Até 22 ppm; Preto (ISO): Até 22 ppm; Cor (ISO): Até 18 ppm; Saída da primeira página, preto: Até 9
segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 10 seg.; Preto (rascunho): Até 34
ppm; Cor (rascunho): Até 34 ppm

G5J38A Impressora multifuncional HP Officejet 7740 para grandes formatos; Cartucho de tinta SETUP
HP 954 preto OfficeJet (~855 páginas); Cartucho de tinta SETUP HP 954 CMY OfficeJet (~640 páginas);
Sem folheto de CD; Cabo de força; Pôster de instalação; Guia de introdução; (Cabo USB, somente Chile)

Cartuchos substitutos

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizado em
papel fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi

Tecnologia de impressão

Jato de Tinta Térmico HP

L0S59AL - Cartucho de tinta HP original 954 Preto (~1000 páginas); L0S50AL - Cartucho de tinta HP
original 954 Ciano; L0S53AL - Cartucho de tinta HP original 954 Magenta; L0S56AL - Cartucho de tinta
HP original 954 Amarelo: rendimento composto (~700 páginas); L0S71AL - Cartucho de tinta HP
original 954XL Preto (~2000 páginas); L0S62AL - Cartucho de tinta HP original 954XL Ciano; L0S65AL Cartucho de tinta HP original 954XL Magenta; L0S68AL - Cartucho de tinta HP original 954XL Amarelo:
rendimento composto (~1600 páginas)

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 584 x 466,9 x 383,3 mm; 23 x 18,38 x 15,10 pol.; Máximo: 584 x
712,8 x 383,3 mm; 23 x 28,06 x 15,10 pol.
19.5 kg; 42,9 lb.

Tecnologias de resolução de impressão

Jato de Tinta Térmico HP

Drivers da Impressora Incluídos

GUI HP PCL 3; HP PCL 3 melhorado

Número dos cartuchos de impressão

4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)

peso do produto

Impressão sem margens

Sim, (até A3/11 x 17 polegadas)

Características da garantia

Garantia limitada de 1 ano para o hardware; Para obter mais informações, visite http://support.hp.com

Idiomas padrão de impressora

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado

Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Tipo de digitalização / Tecnologia

Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image
sensors - CIS)

Conformidade com standards de
eficiência energética
Painel de controle

resolução da digitalização

Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi

Tela de toque no painel de controle de 2,65" (6,75 cm) com tela de gráficos coloridos; Luz indicadora de
LED (indicador de Wi-Fi); 4 botões: (início, ajuda, voltar, Wi-Fi)

Formatos dos arquivos digitalizados

Descrição do visor

Tipos de arquivos de digitalização admitidos pelo Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG
(.png), Rich Text (.rtf), PDF pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

LCD de 2,65" (6,75 cm) com estrutura TouchSmart

Software Incluído

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Modos de Entrada para Digitalização

Digitalização, cópia, transmissão de fax no painel frontal ou a partir do software

Sem suporte a Windows® XP (64 bits) e Windows Vista® (64 bits)

Tamanho da digitalização

Alimentador automático de documentos: Frente e verso (Dúplex): 210 x 297 mm; Um lado: 216 x 356
mm; Frente e verso (Dúplex): 8,27 x 11,69"; Um lado: 8,5 x 14" Máximo; Base plana: 297 x 432 mm;
11,69 x 17 pol.

Sistemas operacionais compatíveis4
Sistemas operacionais de rede
compatíveis
Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de
CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32
bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet,
porta USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador
Intel Pentium II, Celeron ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido,
unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Mac: OS X v10.11
El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro; Internet; USB

Alimentação

Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal interna (integrada); Requisitos de
Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz; Consumo de energia: 37 watts no
máximo, 0,20 watt (desligamento manual), 6,5 watts (em espera), 1,47 watt (suspensão)

Acústica

Emissões de potência acústica: 65dB (monocromático), 64dB (cores); Emissões de Pressão Acústica: 60
dbA (imprimindo em rascunho a 19 ppm)

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 5 a 40 ºC; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a
32°; Amplitude Térmica de Armazenamento: -25 a 60°C; Faixa de umidade quando fora de operação:
Máximo 90% de UR fora de operação; Amplitude de umidade em Funcionamento: 0 a 85% HR;
Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 20% a 80% UR

Velocidade de Digitalização

Simples: Até 8/6 ipm (preto e branco/cores 200 ppi); Frente e verso: Até 14/11 ipm(preto e branco/cores
200 ppi)

Profundidade de bits / Níveis de escala de
cinza

24 bits / 256

Características padrão transmissão
digital

Digitalizar para PC; Digitalizar para dispositivo de memória; Digitalizar para e-mail

Velocidade de cópia1

Preto (ISO): Até 18 cpm; Cor (ISO): Até 13 cpm; Preto (rascunho): Até 33 cpm; Cor (rascunho): Até 31
cpm

Resolução de cópia

Preto (textos e gráficos): Até 600 ppp; Até 600 ppp; Cor (texto e gráficos): Até 600 ppp

Número Máximo de Cópias

Até 99 cópias

Dimensionamento da Copiadora

25 até 400%

Definições de copiadora

Cópias; Tamanho; Seleção de bandeja; Qualidade; Mais claro/mais escuro; Tamanho do papel;
Redimensionar; Tipo do papel; Frente e verso; Cópia de ID; Intercalar; Margem de encadernação;
Aperfeiçoamento; Corte; Visualizar cópia

Velocidade de transmissão de fax3
Resolução de fax

Até: 4 segundos por página

Funcionalidades de fax2

Memória do fax: Até 100 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática:
Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding
supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Sim; Suporte
de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim; precisa Caller ID; Marcação de números
com a máxima velocidade: Até 99 números; Suporte de interface de PC: Yes; PC fax send and achive;
Suporte de capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não

Conectividade padrão

1 USB 2.0 com compatibilidade com dispositivos USB 3.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n;
1 Sem fio 802.11b/g/n; 2 portas de modem RJ-11

Capacidades de Rede

Nenhum/nenhuma

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas)

Capacidade sem fios

Sim, WiFi 802.11 b/g/n incorporada

Capacidade de impressão móvel6
Memória

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct; Google Cloud Print™

Velocidade do processador

1,2 GHz

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 30.000 páginas

Volume mensal de páginas

250 até 1500

recomendado5

Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Cor (Melhor): 200 x 200 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi; Em cores
(padrão): 200 x 200 dpi

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bit), Windows XP SP3 (32-bit);
OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks

Aprenda mais em
hp.com

Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Comum; HP EcoFFICIENT; Fosco para apresentações HP Premium 120g; Brilhante para brochura com
três dobras 180g HP; Fosco para brochura 180g HP; Brilhante para brochura 180g HP; Papéis
fotográficos HP Advanced; Leve 60-74g

Tamanhos de mídia suportados

A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki); A3

Tamanhos personalizados das mídias

Bandeja 1: 76 x 127 a 297 x 420 mm; Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm

Manuseamento de papel

Bandeja de entrada de 250 folhas, Bandeja para papel comum de 250 folhas,; Bandeja de saída para
75 folhas; Opções de frente e verso: Automático; Capacidade do alimentador automático de
documentos: Padrão, 35 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2;
Capacidades de entrada: Até 250 folhas Padrão; Até 30 Transparências; Até 50 folhas; Até 50 folhas
etiquetas; Até 250 folhas ofício; Capacidades de saída: Até 75 folhas Padrão; Até 25 envelopes
Transparências; Até 35 cartões; Até 35 folhas etiquetas; Até 75 folhas ofício

1 As velocidades de cópia podem variar de acordo com o tipo de documento. 2 Armazenamento flash 2 MB 3 Com base na imagem de teste ITU-T nº 1 à resolução normal. Páginas mais complexas ou de resolução superior irão demorar mais e utilizar mais memória.
4 Sem suporte a Windows® XP (64 bits) e Windows Vista® (64 bits) 5 A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês fique dentro da faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para

substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida. 6 As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Também pode ser necessário um aplicativo ou software, bem como registro em uma conta do HP
ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em http://www.hp.com/go/mobileprinting
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