Folheto de especificações

Impressora multifuncional HP
DeskJet Ink Advantage 5076
Obtenha impressões acessíveis
e maior versatilidade. Configure,
conecte-se e imprima
diretamente do seu
smartphone e produza fotos de
alta qualidade e documentos
cotidianos com cartuchos de
tinta de baixo preço. Imprima,
digitalize e copie com facilidade.
1

Dynamic security: Impressora habilitada para
segurança dinâmica. Para ser usada com
cartuchos que usam apenas circuitos
eletrônicos originais da HP. Os cartuchos com
circuitos eletrônicos modificados ou de
terceiros podem não funcionar, e aqueles que
funcionarem hoje podem não funcionar no
futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Conectividade sem fio na qual você pode confiar
● Configuração simples do Wi-Fi® em menos de um minuto para que você comece a imprimir rapidamente.3
● Tenha a confiança na sua conexão com o desempenho constante do Wi-Fi® de banda dual.2
● Digitalize em trânsito, imprima a partir das mídias sociais e da nuvem e encomende tinta facilmente com o aplicativo HP

Smart.4

● Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets.1

Tinta de baixo preço, inovação de alta qualidade
● Imprima todos os documentos e fotos de que você precisa por um ótimo preço com os cartuchos de tinta de baixo custo da

HP.

● Cause uma boa impressão com os cartuchos de tinta originais HP, projetados para cores vívidas e texto nítido, preciso.
● Crie fotos e folhetos sem bordas e de alta qualidade em sua própria casa.

Rápida e fácil. Imprima. Digitalize. Copie.
● Imprima, digitalize e copie em alta velocidade e mantenha as tarefas em movimento.
● Imprima trabalhos de várias páginas rapidamente com a impressão automática em frente e verso.
● Crie atalhos para poupar tempo e imprima, digitalize e copie sem complicações, diretamente na impressora.

1 Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte hp.com/go/mobileprinting. 2 As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.

Wi-Fi é uma marca comercial registrada da
Wi-Fi Alliance®. 3 Com base em testes internos da HP. Estimativa de tempo médio com base na impressora conectada e com o aplicativo HP Smart baixado. A impressora e o dispositivo móvel devem ser capazes de se conectar à rede sem fio. O dispositivo móvel
precisa ser compatível com Bluetooth v4.0+ e ser ativado. O desempenho varia dependendo da conexão de rede do usuário e outros fatores. Para detalhes sobre o Bluetooth® Smart, consulte http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth é uma marca comercial
pertencente a seu proprietário e usada sob licença pela HP. Para detalhes sobre requisitos locais de impressão, consulte http://www.hp.com/go/mobile printing. 4 Requer o download do aplicativo HP Smart. Os recursos controlados podem variar de acordo com o
sistema operacional do dispositivo móvel. Veja a lista completa dos sistemas operacionais compatíveis e detalhes em http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte
http://hp.com/go/mobileprinting. 5 Com base no rendimento dos cartuchos de tinta HP 65XL/304XL em comparação com cartuchos de tinta HP 65/304 padrão. Para mais informações, acesse http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 5076 Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada

Impressão, cópia, digitalização, foto / Não

Velocidade de impressão5 6

A4: Até 10 ppm; Preto (ISO): Até 10 ppm; Cor (ISO): Até 7 ppm; Saída da primeira página, preto:
Velocidade máxima 16 seg.; Saída da primeira página em cores: Até 19 segundos; Preto (rascunho): Até
20 ppm; Cor (rascunho): Até 17 ppm

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados (se imprimir a partir de um computador); Cor
(Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis
fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada)

Drivers da Impressora Incluídos

GUI PCL3 HP

Conteúdo da caixa

M2U87A Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 5076; Cartucho de tinta SETUP HP 664
preto (~120 páginas); Cartucho de tinta SETUP HP 664 colorido (~100 páginas); Folheto sobre
cuidados com a tinta; Cabo telefônico; Cabo de força; CD de software; Pôster instalação

Cartuchos substitutos

F6V29AB - HP 664 Black Ink Cartridge (~120 pages); F6V28AB - HP 664 Tri-color Ink Cartridge (~100
pages); F6V31AB - HP 664XL Black Ink Cartridge (~480 pages); F6V30AB - HP 664 Tricolor Ink Cartridge
(~330 pages)

Dimensões do produto1

Largura x profundidade x altura: 445 x 367 x 128 mm; 17,52 x 14,45 x 5,04 pol.; Máximo: 445 x 564 x
128 mm; 17,53 x 22,22 x 5,04 pol.

Peso do produto2

5,41 kg; 11,93 lb

Características da garantia

Garantia limitada de 1 ano para hardware; Suporte 24 horas, 7 dias por semana

Número dos cartuchos de impressão

2 (1 preto, 1 tricolor [ciano, magenta, amarelo])

Impressão sem margens

Sim (até 8,5 x 11 polegadas, 216 x 297 mm)

Idiomas padrão de impressora

Painel de controle

GUI PCL3 HP

Tela de toque capacitiva com gráficos monocromáticos 2,2" (5,58 cm)

Tipo de digitalização / Tecnologia

Descrição do visor

Base plana / CIS

4 ppm coloridas 8 ppm mono

resolução da digitalização

Software Incluído

Hardware: Até 1200 x 1200; Ótica: Até 1200 Ppi

Software de impressora HP, HP Photo Creations

Formatos dos arquivos digitalizados

Sistemas operacionais compatíveis

RAW, JPG, PDF

Modos de Entrada para Digitalização

Painel frontal, software de digitalização HP, app móvel

Tamanho da digitalização

Alimentador automático de documentos: Não se aplica; Não se aplica Máximo; Base plana: 216 x 297
mm; 8,5 x 11,69 pol.

Windows 10, 8.1, 8, 7; Windows Vista 64 bits; Windows Vista 32 bits; OS X v10.10 Yosemite; OS X
v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X); Windows XP (32 bits) SP2; Windows
Server 2008 32 bits (SP1 ou superior); Windows Server 2008 64 bits (SP1 ou superior); Windows Server
2008 R2 64 bits; Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1); Windows Server 2012 64 bits; Windows
Server 2012 R2 64 bits; Windows Server 2016

Velocidade de Digitalização

3 ppm coloridas 7 ppm mono

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Profundidade de bits / Níveis de escala de
cinza

256

Características padrão transmissão
digital

Não

Windows 10, 8.1, 8, 7; Windows Vista 64 bits; Windows Vista 32 bits; OS X v10.10 Yosemite; OS X
v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X); Windows XP (32 bits) SP2; Windows
Server 2008 32 bits (SP1 ou superior); Windows Server 2008 64 bits (SP1 ou superior); Windows Server
2008 R2 64 bits; Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1); Windows Server 2012 64 bits; Windows
Server 2012 R2 64 bits; Windows Server 2016

Requisitos Mínimos do Sistema

Velocidade de cópia

Preto (ISO): Até 8 cpm; Cor (ISO): Até 4 cpm

Resolução de cópia

Preto (textos e gráficos): 600 x 300 dpi; 600 x 300 dpi; Cor (texto e gráficos): 600 x 300 dpi

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft
Internet Explorer.; Mac: OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra, HD de 1 GB,
Internet

Definições de copiadora

Iniciar cópia preta, Iniciar cópia color., Número de cópias, Frente e verso, Tipo de papel, Redimensionar,
Cópia de identidade, Mais claro/Mais escuro

Alimentação3

Conectividade padrão

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Wi-Fi 802.11n (banda dupla)

Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal integrada; Requisitos de Energia: Tensão
de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz, 0,7 A; Consumo de energia: Até 14 watts (imprimindo),
3,75 watts (pronta), 0,89 watt (suspensão), 0,11 watt (desligada)

Ambiente de funcionamento

Capacidades de Rede

Sim, sem fio 802.11b/g/n com banda dupla (2,4/5 GHz)

Capacidade sem fios

Sim

Amplitude Térmica em Funcionamento: 5 até 40°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60°C;
Faixa de umidade quando fora de operação: 20% a 80% de UR sem condensação; Amplitude de
umidade em Funcionamento: 20% a 80% de UR sem condensação

Capacidade de impressão móvel4

Inclui conectividade Wireless Direct e Wi-Fi local para permitir impressão móvel via HP ePrint, Apple
AirPrint™ e outras soluções; Certificado para Mopria. Suporte à impressão na maioria dos smartphones
e tablets com estes sistemas operacionais: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT.

Opções de Serviço e Suporte HP

Memória

Padrão: 256 MB de memória DDR3L; Máximo: 256 MB de memória DDR3L

Com serviços, software, soluções e suporte da HP, você pode usar, proteger e desfrutar de sua
tecnologia HP; um ano de assistência técnica; garantia limitada de 1 ano para hardware; acesso a
serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela página http://www.hp.com/support; para
aperfeiçoar sua experiência com o produto, tire um tempo para se registrar em
http://www.register.hp.com

Velocidade do processador

800 MHz

Ciclo de trabalho7
Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Mensalmente, A4: Até 1250 páginas

Peso suportado da mídia

A4: 60 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 300 g/m²

Tamanhos de mídia suportados

A4; A5; B5; DL; C6; A6

Tamanhos personalizados das mídias

Simples: 76,2 x 127 mm a 216x594mm; Duplex: 76.2 x 127 mm a 216x594mm

Manuseamento de papel

Bandeja de entrada até 100 folhas; Bandeja de saída para 25 folhas; Opções de frente e verso:
Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: ND; Alimentador de
envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de entrada: Até 100 folhas Padrão; Até
10 envelopes Transparências; Até 40 cartões etiquetas; Até 100 folhas ofício; Capacidades de saída: Até
25 folhas Padrão; Até 5 envelopes Transparências etiquetas; Até 25 folhas ofício

Papel comum; Papeis fotográficos HP; Papel profissional ou brochura fosco HP; Papel fosco para
apresentação HP; Papel profissional ou brochura brilhante HP; Outros papéis fotográficos para jato de
tinta; Outros papéis foscos para jato de tinta; Outros papéis brilhantes para jato de tinta; Papel comum,
leve/reciclado

Aprenda mais em
hp.com

1 As dimensões variam de acordo com a configuração 2 O peso varia com a configuração 3 As medições de energia são baseadas no procedimento de teste ENERGY STAR® OM com entrada de 230 VCA, 50 Hz. 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; exclui Wireless Direct. O Wireless Direct pode exigir que drivers ou aplicativos sejam instalados e conectados em computadores ou dispositivos móveis com capacidade sem fio. A funcionalidade sem fio pode variar de acordo com o
sistema operacional do computador ou dispositivo móvel, consulte hpconnected.com. O HP ePrint exige: registro de conta, impressora com HP ePrint habilitado, conexão com a Internet e um dispositivo móvel com capacidade sem fio ou um computador conectado à Internet com recurso de email. Podem se
aplicar taxas de uso ou planos de dados comprados separadamente. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. O AirPrint suporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e os seguintes dispositivos com iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou
posterior) e exige que a impressora seja conectada à mesma rede que seu dispositivo OS X ou iOS. O AirPrint, o logotipo do AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. Windows é marca comercial do grupo de empresas Microsoft. Os nomes e logotipos BlackBerry® são de

propriedade da Research In Motion Limited. Android é marca comercial da Google Inc. 5 As especificações de velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados no setor. 6 Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para detalhes, consulte
http://www.hp.com/go/printerclaims 7 A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja dentro da faixa declarada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem a substituição de suprimentos

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas
registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
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