Folheto de especificações

HP Ink Tank 116
Imprima facilmente em altos
volumes com um custo por
página extremamente baixo
usando um sistema de tinta
confiável que não respinga.
Imprima até 8,000 páginas em cores
6,000 páginas em preto e produza
qualidade excepcional.
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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

Qualidade HP confiável
● Conte com um texto escuro e mais nítido sempre.
● Crie brochuras, folhetos, fotos e outros documentos lindos, sem margens – dentro do seu escritório.
● Conte com impressões de alta qualidade sempre, do maior fabricante de impressoras do mundo.4

Mais páginas. Menos dinheiro.
● Imprima milhares de páginas, com o sistema de tanques de tinta de alta capacidade.
● Imprima até 8,000 páginas, com um conjunto de frascos em cores HP, ou até 6,000 páginas, com um frasco de tinta preta

HP.2

● Imprima em altos volumes com um custo extremamente baixo por página graças a esse sistema de tanques de tinta de alta

capacidade.1

Sem sujeira nem desperdício
● É fácil recarregar o seu sistema de tanques de tinta, com frascos resseláveis que não respingam.3
● Monitore facilmente os níveis de tinta e reabasteça com tinta original HP quando quiser.
● Reservatórios de tinta transparentes permitem imprimir com confiança.

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 frascos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para obter mais
informações sobre recarga e rendimento, consulte: http://hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Resultados médios em preto e em cores compostas por frasco (ciano/magenta/amarelo) com base na metodologia da HP da simulação de impressão contínua de páginas
de teste ISO/IEC 24712. Não baseado no processo de teste ISO/IEC 24711. Os 2 frascos de tinta preta GT51XL incluídos são classificados para imprimir até 7.500 páginas de teste cada, e não estão disponíveis para venda separada. 2 frascos de tinta preta GT51 ou
GT51XL são necessários para imprimir 8000 páginas de teste em cores. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos frascos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para obter mais informações
sobre recarga e rendimento, consulte: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Quando usado de acordo com as instruções de instalação. 4 Baseado no Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® da IDC, Q4 2016. Para remessas de todos os
dispositivos de impressão (impressoras jato de tinta, impressoras a laser, copiadoras e multifuncionais, incluindo unidades de produção).
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HP Ink Tank 116 Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada

Imprimir / Não

Velocidade de impressão4

Preto (ISO): Até 8 ppm; Cor (ISO): Até 5 ppm; Saída da primeira página, preto: Até 14 segundos; Saída da
primeira página em cores: Velocidade máxima 18 seg.; Preto (rascunho): Até 19 ppm; Cor (rascunho):
Até 16 ppm

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em
cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada

Tecnologia de impressão

Jato de Tinta Térmico HP

Drivers da Impressora Incluídos

HP PCL 3 GUI

Número dos cartuchos de impressão

1 recipiente de preto, conjunto 3 recipientes cores

Impressão sem margens

Sim, até 210 x 297 mm (A4)

Idiomas padrão de impressora

HP PCL 3 GUI

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Frente e verso manual

Conectividade padrão

Não

Capacidades de Rede

Nenhum/nenhuma

Capacidade sem fios

Não

Capacidade de impressão móvel

Não

Memória

Padrão: Integrado; Máximo: Integrado

Velocidade do processador

360 MHz

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 1.000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado

400 a 800 páginas

Tipos de Suportes de Impressão
comportados

Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para
apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, papéis fotográficos para inkjet,
papéis foscos para inkjet, papéis brilhantes para inkjet

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; B5; A6; Envelope DL (Nota: Há suporte também para muitos outros tamanhos. Qualquer tamanho
entre 3 x 5" e 8,5 x 14")

Tamanhos personalizados das mídias

76,2 x 127 a 215 x 355 mm

Manuseamento de papel

Bandeja de entrada para 60 folhas; Bandeja de saída para 25 folhas; Opções de frente e verso: Manual
(fornecido suporte de driver); Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1;
Capacidades de entrada: Até 60 folhas Padrão; Até 5 envelopes; Não Transparências; Até 20 cartões;
Até 10 folhas etiquetas; Até 60 folhas ofício; Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão; Até 5
envelopes; Não Transparências; Até 20 cartões; Até 10 folhas etiquetas; Até 25 folhas ofício

Conteúdo da caixa

3UM87A Tanque de tinta HP 116, Frasco de tinta HP GT51XL preto (6,000 páginas), Frasco de tinta HP
GT52 ciano (8,000 páginas), Frasco de tinta HP GT52 magenta (8,000 páginas), Frasco de tinta HP
GT52 amarelo (8,000 páginas); Folheto sobre cuidados com a tinta; Cabo de força; Cartão de
configurações; Guia de introdução [para informações sobre volume de tinta e rendimento de páginas,
acesse hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cartuchos substitutos5

Recipiente de tinta original preto (4,000 páginas) M0H57AL HP GT51;Recipiente de tinta original ciano
(8,000 páginas) M0H54AL HP GT52; Recipiente de tinta original magenta (8,000 páginas) M0H55AL HP
GT52; Recipiente de tinta original amarelo (8,000 páginas) M0H56AL HP GT52; Média com base na
norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia
consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais
informações sobre recarga e rendimento, consulte
http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

Dimensões do produto1

Largura x profundidade x altura: 523 x 284 x 138,5 mm; 20,59 x 11,18 x 5,45 pol.; Máximo: 523 x
569,75 x 259,7 mm; 20,59 x 22,43 x 10,22 pol.

Peso do produto

3.4 kg; 7,5 lb.

Características da garantia

Um ano de serviços de assistência técnica de nível internacional 24/7 através de
http://www.hp.com/support; Garantia de hardware limitada a um ano ou 20,000 páginas, o que ocorrer
primeiro a contar da data da compra; Peças substituíveis pelo usuário têm períodos de garantia
separados

Conformidade com standards de
eficiência energética

Qualificado pela ENERGY STAR®

Painel de controle

5 LEDs e 5 botões, também com um visor LCD com ícones

Descrição do visor

7 segmentos + ícone LCD

Software Incluído

Software de impressora HP, HP Photo Creations

Sistemas operacionais compatíveis

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits):
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 , OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El
Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), Linux OS

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Microsoft® 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; Windows Vista®: Processador de 800 MHz 32 bits (x86), 2 GB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft
Internet Explorer 8; Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel®
Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz compatível, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de
CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Suporte do
Windows Server é fornecido pelo do instalador de linha de comando 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 2016; Mac: OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de
espaço disponível, acesso à Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espaço disponível, acesso à
Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espaço disponível, acesso à Internet

Alimentação2

Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de Energia: Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensão: Tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,0 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 47 dB

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 5 até 40°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a
30 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60°C; Faixa de umidade quando fora de operação:
5 a 90% de umidade relativa (sem condensação); Amplitude de umidade em Funcionamento: 15 a 80%
UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 20 a 80% RH

Gestão de Segurança

Não

Aprenda mais em
hp.com

1 As dimensões variam de acordo com a configuração 2 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. 3 As especificações de velocidade foram atualizadas para

refletir os métodos de teste atualmente utilizados no setor. 4 Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims 5 Até 8000 páginas em cores ou 6000 em preto incluídas: 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 frascos incluídos é usada para iniciar a impressora. Para mais informações sobre recarga e rendimento, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 O HP SureSupply alerta quando o cartucho de tinta precisa ser
trocado e facilita a compra local ou pela Internet. Para mais informações, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. Disponível apenas com suprimentos originais HP; É necessário acesso à Internet.
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