Guia do
produto

Impressão de alto volume.
Custo por página
1
extremamente baixo.
Série HP Ink Tank

Imprima ainda mais
por menos1

Sem sujeira. Sem
desperdício.2

Qualidade excepcional
da HP

O poder de sua
impressora na palma
de sua mão3

Tudo o que você precisa para
impressão de alto volume na
qual pode confiar
Imprima até 8.000 páginas em cores
ou 6.000 páginas em preto por um
custo por página extremamente
baixo. Obtenha um sistema de
tinta de fácil acesso e livre de
vazamentos e desfrute de qualidade
e confiabilidade excepcionais — tudo
do maior fabricante de impressoras
do mundo.1,2,5,6

Imprima ainda mais por menos
Imprima aos milhares sem sacrificar a
qualidade. Obtenha até 8.000 páginas (em
cores) ou 6.000 páginas (em preto) — tudo
por um custo por página extremamente
baixo.1,5

Sem sujeira. Sem desperdício.2
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.2

Qualidade excepcional da HP
Imprima textos mais escuros e mais nítidos7
e obtenha documentos sem bordas que
resistem ao desbotamento e que duram até
22 vezes mais.8

O poder de sua impressora na
palma de sua mão3
Obtenha o aplicativo que foi projetado para
controlar completamente sua impressora.
Imprima de seu smartphone, digitalize em
trânsito e faça pedidos de tinta facilmente com
o HP Smart App.3
2

Série HP Ink Tank

Imprima
ainda mais
por menos

Imprima tudo o que você
quiser com o sistema HP
Ink Tank
Sistema de reservatório de tinta de
alta capacidade
Imprima milhares de páginas. Basta adicionar mais
tinta, quando ela estiver acabando.

Projetado para grandes volumes de
impressão.
Imprima até 8.000 páginas com um conjunto de
três frascos em cores HP ou até 6.000 páginas
com um frasco de tinta preta HP.5

Mais páginas pelo valor investido
Imprima o que você quiser com um custo por
página extremamente baixo.1

Série HP Ink Tank

3

Sem sujeira.
Sem desperdício.2

Restaure os níveis de tinta
com frascos que podem
ser selados novamente e
nosso sistema de recarga
livre de vazamentos2

Recarga simples e livre
de vazamentos

Gerenciamento prático
de tinta

Reservatórios de tinta
transparentes

Obtenha uma recarga
conveniente, sem desperdícios e
livre de sujeira com frascos que
podem ser selados novamente
e o exclusivo sistema de
reservatório de tinta da HP.2

Sempre que estiver ficando sem
tinta, simplesmente reponha
com os frascos de tinta de alto
rendimento originais HP.

Veja facilmente quanta tinta falta
— não se preocupe em ficar
sem.

4

Série HP Ink Tank

Qualidade
excepcional
da HP

Qualidade de texto excelente
Imprima textos mais escuros e nítidos que
vão dar uma aparência fantástica a seus
documentos comerciais.7

Impressões que sempre têm
uma ótima aparência
Garanta que seus projetos sempre tenham
uma ótima aparência, não importa o que
você imprima. Crie brochuras, folhetos,
fotos e outros documentos sem bordas —
diretamente do escritório.
Série HP Ink Tank

Conte com textos mais
nítidos e mais escuros e
gráficos vibrantes, todas as
vezes7

O maior fabricante de impressoras
do mundo
Obtenha desempenho confiável e produza
impressões de alta qualidade com confiança — do
maior fabricante de impressoras do mundo.6

Todos os recursos de que você
precisa
Essa versátil multifuncional inclui todos os
recursos de que você precisa para todas as suas
tarefas de impressão. Desfrute de funções de
cópia e digitalização, assim você pode economizar
tempo e fazer mais com um só dispositivo (HP Ink
Tank Wireless 416 apenas).

5

O poder de sua
impressora na
palma de sua
mão3

Imprima, digitalize e peça
tintas facilmente de seu
smartphone ou tablet com
o HP Smart App3

Baixe o aplicativo
HP Smart App
gratuito de sua
loja de aplicativos
favorita3

A impressão acabou de
ficar mais produtiva

Fazer pedidos de tintas
nunca foi tão fácil

Sem rede, sem
problemas

Acesse e imprima rapidamente
documentos e fotos em seu
smartphone, do Dropbox e do
Google Drive™.

Peça tintas com facilidade
diretamente do aplicativo.
Simplesmente clique no bloco e
conecte ao HP Sure Supply.

Digitalização incrível,
agora em seu
smartphone

Seu dispositivo, sua
escolha

Imprima facilmente a partir de seu
smartphone ou tablet, sem acessar
nenhuma rede — de qualquer
lugar de sua casa. A impressão
Wi-Fi Direct® permite que você
conecte seu smartphone ou tablet
diretamente a sua impressora.9

Digitalize arquivos facilmente
usando sua câmera e compartilhe
para e-mail ou para a nuvem —
praticamente de qualquer lugar.
6

Imprima facilmente documentos,
fotos e muito mais a partir de seu
iPhone e iPad usando o AirPrint,
e de smartphones e tablets com
sistema operacional Android™,
Windows® 8, Windows 10 e Google
Chrome™.4

Série HP Ink Tank

HP Ink Tank

Na imagem, a HP Ink Tank Wireless 416

Painel de controle com
visor de LCD com ícones
e contador de cópias

O scanner de mesa
suporta até tamanho
Carta/A4

Bandeja de
entrada para até
60 folhas

Cabeças de impressão
substituíveis
Sistema de
recarga livre de
vazamentos

Botões Cancelar,
Retornar e Copiar

Extensor da bandeja

Impressão móvel fácil
com o HP Smart App3

Reservatórios
transparentes de
alta capacidade

Tecnologia de válvula automática

Wi-Fi Direct® e rede sem
fio integrados9

Destaques da série

HP Ink Tank Wireless 416
HP Ink Tank 315
USB

Impressão móvel, digitalização e gerenciamento
de dispositivo com o HP Smart App3
USB, Wi-Fi Direct®9, rede sem fio

Até 8.000 páginas em cores ou 6.000 páginas em preto incluídas na caixa5
Entrada para até 60 folhas/saída para 25 folhas
Impressão, digitalização e cópia
Série HP Ink Tank
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Informações para pedidos
Para solicitar a HP Ink Tank ou a Ink Tank Wireless e suprimentos, acesse hp.com. Para entrar em
contato com a HP em seu país, acesse hp.com/go/contact.
Se você não tiver acesso à Internet, entre em contato com seu revendedor HP qualificado.

HP Ink Tank 315

HP Ink Tank Wireless 416

Frascos de tinta preta HP GT 51 ou GT 51XL originais e frascos de tinta
ciano, magenta e amarela HP GT 52 originais
1

2
3

4
5

6

7
8

9

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.
Quando usado de acordo com as instruções de instalação.
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.
Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, acesse hp.com/go/mobileprinting.
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.
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).
Baseado nos testes de densidade óptica internos da HP, comparando com a HP DeskJet série 5800 com tintas HP 51 e HP 52.
Documentos e fotos em papel comum armazenados sob vidro com tintas OEM. Em comparação com sistemas de reservatórios de tinta OEM da concorrência da mesma categoria testados da
Epson, Canon e Brother. Consulte o relatório da Wilhelm Imaging Research e o Documento de 8 de junho de 2017 em wilhelm-research.com e hp.com/go/printpermanence.
O dispositivo móvel precisa estar conectado ao sinal do 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®.

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

Compartilhe com colegas
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