Série HP Ink Tank

Impressão de alto volume. Custo
1
por página extremamente baixo.
A melhor qualidade
de impressão da
categoria2
Imprima textos escuros e
nítidos e documentos e fotos
sem bordas que resistem ao
desbotamento e que duram até
22 vezes mais.3

Produza qualidade excepcional — do maior fabricante de impressoras do mundo4
Imprima ainda mais por menos
Imprima milhares de páginas sem sacrificar a qualidade.
Imprima até 8.000 páginas (em cores) ou 6.000 páginas (em
preto) — tudo por um custo por página extremamente baixo.5,1

Sem sujeira. Sem desperdício.6
Com nosso sistema de fácil acesso, livre de vazamentos,
basta conectar o frasco ao reservatório de tinta e deixá-lo
para drenar ― sem apertar, sem derramar.6

O poder de sua impressora na palma
de sua mão7
Obtenha o aplicativo que foi projetado para controlar
completamente sua impressora. Imprima de seu smartphone e
digitalize em trânsito com o HP Smart App.7

Destaques da série
HP Ink Tank Wireless 416
Impressão, digitalização e cópia
HP Ink Tank 315
Impressão, digitalização e cópia

HP Ink Tank 116
Impressão
USB

Impressão móvel, digitalização e
gerenciamento de dispositivo com o HP
Smart App7
USB, Wi-Fi Direct®8, rede sem fio9

Até 8.000 páginas em cores ou 6.000 páginas em preto incluídas na caixa5

Capacidade de entrada para até 60 folhas/saída para 25 folhas
1 Frascos de tinta HP em comparação com cartuchos de tinta HP. Custo por página com base nos resultados do rendimento por página esperado de preto e composto (ciano/magenta/amarelo) com base na metodologia da HP e
na impressão contínua de páginas de teste ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste ISO/IEC 24711. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos cartuchos
incluídos é usada para iniciar a impressora. Para obter mais informações sobre recarga e rendimento, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Com base na avaliação comparativa da configuração e da qualidade da imagem, HP
Smart Tank 455 (também denominada HP Ink Tank) versus modelos a jato de tinta da concorrência, Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), 2017. Melhor qualidade de impressão geral comparada com sistemas de reservatório
de tinta OEM concorrentes testados da mesma categoria com preço inferior ou igual a US$ 299,99 da Epson. Os resultados dos testes devem ser semelhantes para diferentes números de modelos usando a mesma fórmula
de tinta OEM. Com base em testes e resultados encontrados no relatório de dezembro de 2017 do Keypoint Intelligence - Buyers Lab usando tintas OEM, modo padrão e modo de rascunho, para impressão e cópia em papel
comum com análise de densidade de imagem e qualidade visual. Acesse keypointintelligence.com/hpsmarttank. 3 Documentos e fotos em papel comum armazenados sob vidro com tintas OEM. Em comparação com sistemas
de reservatórios de tinta OEM testados da concorrência da mesma categoria. Os resultados dos testes devem ser semelhantes para diferentes números de modelos usando a mesma fórmula de tinta OEM. Consulte o relatório
da Wilhelm Imaging Research de 17 de outubro de 2017 em wilhelm-research.com/hp/WIR_Ink_Tank_Printer_Comparison.pdf e hp.com/go/printpermanence. 4 Baseado no Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® da
IDC, Q4 2016. Para remessas de todos os dispositivos de impressão (impressoras a jato de tinta, impressoras a laser, copiadoras e multifuncionais, incluindo unidades de produção). 5 Resultados de média de preto e cor composta
por frasco (ciano/magenta/amarelo) com base na metodologia da HP e na impressão contínua de páginas de teste ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste ISO/IEC 24711. Um frasco de tinta preta adicional é necessário
para imprimir 8.000 páginas de teste em cores. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos cartuchos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para obter mais
informações sobre recarga e rendimento, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 Quando usada de acordo com as instruções de instalação. 7 Disponível com a HP Ink Tank Wireless 416 apenas. Requer download do HP Smart
App. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. Para obter a lista completa dos sistemas operacionais compatíveis e mais detalhes, acesse http://support.hp.com/us-en/
document/c03561640. Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, acesse hp.com/go/mobileprinting. 8 Verificar sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir.
Detalhes em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. 9 Disponível com a HP Ink Tank Wireless 416 apenas. 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. 8 Baseado no Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® da IDC, Q4 2016. Para remessas de todos os dispositivos
de impressão (impressoras a jato de tinta, impressoras a laser, copiadoras e multifuncionais, incluindo unidades de produção).
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