Ficha técnica

HP Tango
Bem-vindo à era da impressão inteligente. HP Tango, a primeira impressora doméstica inteligente.1

Criada para o seu estilo de vida e concebida
para ser usada com a aplicação HP Smart, a
HP Tango simplifica a sua vida, permitindo-lhe
ligar-se e imprimir a partir de qualquer
dispositivo, em qualquer lugar.2,3

Impressora com segurança dinâmica ativada. Destina-se
apenas a ser utilizada com consumíveis que utilizam um chip
HP original. Os consumíveis com um chip de outra marca
poderão não funcionar e aqueles que funcionam atualmente
poderão não funcionar no futuro. Saiba mais em:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Destaques
Imprima, digitalize e copie a partir de qualquer lugar com a
aplicação HP Smart.
Fácil de configurar, fácil de utilizar: ligue a impressora à
corrente, descarregue a aplicação e ligue-se.
HP Instant Ink e fotografias gratuitas a partir do seu
smartphone.
Qualidade fotográfica desfrute de impressões nítidas e fiéis
à realidade com precisão de cores e texto a preto nítido.
Wi-Fi® de banda dupla para uma ligação fiável entre
dispositivos.
Partilhe através de e-mail ou nuvem a partir de
praticamente qualquer lugar.

Simples e inteligente

Ligue-se e comece a imprimir com rapidez graças à configuração
simplificada do Wi-Fi® a partir do seu smartphone.4
Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones,
tablets e portáteis.2
Confie na sua ligação com um desempenho estável com o Wi-Fi® de
banda dupla.5
Mais ligado do que nunca

Imprima facilmente documentos do dia a dia a partir do seu
smartphone.3
Digitalize com qualidade excecional e partilhe através de e-mail ou
nuvem, a partir de praticamente qualquer lugar.3
Copie a partir do seu smartphone utilizando a aplicação HP Smart e
envie a cópia para a sua impressora a partir de praticamente qualquer
lugar.3
Receba notificações quando imprime, digitaliza ou copia a partir do
seu smartphone.3
Poupe até 70% em tinteiros com o HP Instant Ink6

Poupe em tinteiros e receba-os diretamente à sua porta.7 Os tinteiros
e respetivos custos de envio estão incluídos na mensalidade do seu
plano.
Imprima os seus documentos do dia a dia com texto a preto nítido e
imagens vibrantes.
Os tinteiros HP 303 imprimem todos os seus documentos com cores
vívidas e brilhantes.
Sem qualquer anuidade – altere ou cancele planos online, em
qualquer momento e sem quaisquer encargos.8
As suas fotografias impressas gratuitamente

Imprima fotografias gratuitas a partir do seu smartphone, com a HP
Tango e o HP Instant Ink.9
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Descrição do produto
HP Tango apresentada

1. Controle a sua impressora facilmente com a aplicação HP Smart
2. Partilhe através de e-mail ou nuvem, a partir de praticamente qualquer lugar
3. Digitalize e copie com elevada qualidade utilizando a sua câmara
4. Disponível com uma variedade de capas, cores e acabamentos
5. Impressão sem margens – até 13 x 18 cm (5 x 7 pol.)
6. Os Tinteiros HP Originais 303 imprimem texto nítido e imagens vibrantes
7. HP Instant Ink e fotografias gratuitas a partir do seu smartphone
8. Wi-Fi® de banda dupla para uma ligação fiável entre dispositivos
9. Tabuleiro para 50 folhas
10. Imprima até duas vezes mais páginas utilizando Tinteiros HP Originais de
elevado rendimento

Acessórios, Consumíveis e Suporte
Consumíveis

T6N01AE Tinteiro HP Original 303 (Tricolor) (aprox. 165 pág.)
T6N02AE Tinteiro HP Original 303 (Preto) (aprox. 200 pág.)
T6N03AE Tinteiro HP Original 303XL de elevado rendimento (Tricolor) (aprox. 415 páginas)
T6N04AE Tinteiro HP Original 303XL de elevado rendimento (Preto) (aprox. 600 pág.)

Serviço e suporte

UG195E – HP Care Pack com troca normal para impressoras HP OfficeJet (3 anos)
UG071E – HP Care Pack com troca no dia útil seguinte para impressoras HP OfficeJet (3 anos)
UG244E – HP Care Pack com suporte de devolução ao armazém para impressoras HP OfficeJet (3 anos)
(UG195E - disponível em todos os países da região EMEA, exceto Médio Oriente, África, África do Sul, Israel, Turquia, UG071E - disponível na Áustria,
Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, República
Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia, UG244E - disponível no Médio Oriente, África, África do Sul, Israel, Turquia).

Especificações técnicas
Modelo

HP Tango

Número do produto

2RY54B

Funções

Impressão, ligação sem fios (cópia e digitalização utilizando a aplicação HP Smart)

Painel de controlo

3 botões de toque com luzes LED. Verde: retomar; Vermelho: cancelar; Branco/Âmbar: informação; 3 luzes LED (Âmbar): o tabuleiro de entrada
requer atenção

Imprimir
Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP
1

Velocidade de impressão

A preto (A4, ISO): Até 11 ppm; Cores (A4, ISO): Até 8 ppm; Preto (escritório geral): Até 20 ppm; Cores (escritório geral): Até 19 ppm;

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 1200 x 1200 ppp prestados; Cores (melhor): Até 4 800 x 1 200 ppp optimizados a cores (ao imprimir a partir de um computador e
1 200 ppp de entrada);

Ciclo mensal de produtividade

Até 500 páginas A4; Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 300
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Modelo

HP Tango

Número do produto

2RY54B

Funcionalidades de software
inteligente de impressora

Duplex manual

Idiomas de impressão padrão

GUI PCL3 HP

Área de impressão

Margens de impressão Superior: 3 mm, Inferior: 12,7 mm, Esquerda: 3 mm, Direita: 3 mm; Área máxima de impressão: 216 x 355 mm

Impressão sem margens

Sim (até 13 x 18 mm)

Número de tinteiros

2 (1 Preto, 1 Tricolor)

Suporte multitarefa

Não

Cartões de memória compatíveis

Nenhum

Impressão frente e verso

Manual

Cópia
Especificações da fotocopiadora

Suportadas utilizando a aplicação HP Smart

Funcionalidades de software
inteligente de copiadora

Suportadas utilizando a aplicação HP Smart

Digitalizar
Funcionalidades avançadas do
scanner

Suportadas utilizando a aplicação HP Smart

Velocidade do processador

360 MHz

Conectividade
De série

Wi-Fi

Sem fios

Sim, rede Wi-Fi 802.11b/g incorporada, Bluetooth Low Energy (BLE)

Capacidade de impressão móvel

Aplicação HP Smart

Protocolos de rede suportados

9100; SNMP; SLP; IPP; WS; Ligação sem fios

Capacidades de rede

IEEE 802.11n; Wi-Fi de banda dupla; Wi-Fi Direct; BLE; Bluetooth

Memória

De série: DDR3 de 256 MB; Máximo : DDR3 de 256 MB

Manuseamento de papel
Número de tabuleiros de papel

De série: 1; Máximo: 1

Tipos de material de impressão

Papel normal, papéis de fotografia HP, papel mate HP profissional ou para brochuras, papel mate HP para apresentações, papel brilhante HP
profissional ou para brochuras, outros papéis de fotografia para impressão a jato de tinta, outros papéis mate para impressão a jato de tinta, outros
papéis brilhantes para impressão a jato de tinta, Hagaki para impressão a jato de tinta, papel espesso, papel leve/reciclado

Tamanho dos suportes

Personalizado (métrico): 76 x 127 a 216 x 356 mm
Suportado (métrico): A4; B5; A6; Envelope DL (Nota: são suportados muitos outros tamanhos. São suportados tamanhos de 76,2 x 127 mm a 215,9
x 355,6 mm).

Gramagem do material de
impressão

60 a 300 g/m²

Capacidade de entrada

De série: Até 50 folhas
Máximo: Até 50 folhas

Capacidade de saída

De série: Até 20 folhas
Envelopes: Até 5 envelopes
Postais: Até 15 cartões
Máximo: Até 20 folhas
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Modelo

HP Tango

Número do produto

2RY54B

Sistemas operativos compatíveis

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12) (anteriormente OS X), OS X EI Capitan (v10.11)

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer
Mac: OS X EI Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12) (anteriormente OS X), macOS High Sierra (v10.13)

Software incluído

HP Printer Software, HP Update

Gestão da impressora

Servidor Web Incorporado

Dimensões e peso
Dimensões da impressora (L x P x
A) 2

Mínimos 377 x 206 x 91 mm;
Máximo: 376 x 514,2 x 266,1 mm;

Dimensões da embalagem (L x P x
A)

502 x 269 x 151 mm

Peso da impressora

3,08 kg

Peso da embalagem

4,24 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40°C
Humidade: 20 a 80% HR

Condições de armazenamento

Temperatura: -40 a 60 °C
Humidade: 5 a 90% HR (sem condensação)

Energia/Alimentação 3

Requisitos: Tensão de entrada - 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Consumo: 100 V CA/60 Hz, (apenas ligação Wi-Fi), 2,6350 watts (em modo pronto); 1,3433 watts (em modo de suspensão); 0,0499 watts
(desligada); 230 V CA/50 Hz (apenas ligação Wi-Fi), 2,7324 watts (em modo pronto), 1,4632 watts (em modo de suspensão), 0,0971 watts
(desligada);
Consumo típico de eletricidade (TEC) : 0,026 kWh/semana (com base numa utilização diária da impressora pelo cliente durante 15 segundos);
Tipo de fonte de alimentação: Interno;

Tecnologia de poupança de energia

Tecnologia HP Auto-Off

Certificações

Com certificação ENERGY STAR®

Garantia

Este produto inclui 1 ano de suporte técnico; 1 ano de garantia limitada para hardware; Acesso aos serviços de suporte online, disponíveis 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em http://www.hp.com/support/tango.
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Notas de rodapé
1

Uma "impressora doméstica inteligente" é definida utilizando os seguintes critérios: 1) É concebida exclusivamente para dispositivos móveis e controlada através de uma aplicação de impressora OEM, tal como outros
dispositivos IoT. A impressora HP Tango foi concebida exclusivamente para dispositivos móveis, já que requer um dispositivo móvel para instalação. 2) Utiliza tanto Wi-Fi local como conectividade de dados de telemóvel na nuvem
para ligação bidirecional com a aplicação OEM para controlar a impressora e apresentar-lhe notificações. 3) É única no seu segmento, pois não tem ecrã/visor, botões/indicadores LED/porta USB, a não ser o botão Ligar/Desligar.
Os dispositivos domésticos inteligentes geralmente não têm ecrã/visor/botões/indicadores LED/porta USB, dado que são concebidos para uso sem fios e controlo a partir da aplicação OEM em dispositivos inteligentes, como
smartphones ou tablets. A HP Tango é comparada com a maioria das impressoras e multifunções de secretária a cores de jato de tinta (tamanho A4) do seu segmento com preço inferior a 150 €. A afirmação baseia-se num
estudo interno da HP sobre especificações publicadas de fabricantes de impressoras e num estudo de 29 de março de 2018 elaborado pela Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) e encomendado pela HP. Consulte:
keypointintelligence.com/HPTango. Quota de mercado conforme os dados apresentados no Hardcopy Peripherals Tracker da IDC (4.º trimestre de 2017).
2
Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão local, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting.
3
É necessário descarregar a aplicação HP Smart. As funcionalidades controladas poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo móvel. A lista completa de sistemas operativos suportados e detalhes adicionais
podem ser consultados em http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão local, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting.
4
A afirmação baseia-se em testes internos da HP. Os tempos médios estimados baseiam-se na impressora ligada e na utilização da aplicação HP Smart descarregada. A impressora e o dispositivo móvel têm de ter capacidade de
ligação a uma rede sem fios. O dispositivo móvel tem de suportar Bluetooth v4.0 (ou versão superior) e estar ativado. O desempenho varia consoante a ligação de rede do utilizador e outros fatores. Para saber mais informações
sobre o Bluetooth® Smart, aceda a http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do respetivo proprietário, e é utilizada pela HP sob licença. Para saber mais informações sobre os requisitos de
impressão local, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting.
5
As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Para saber mais informações, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.
7
A afirmação "Encomendados pela sua impressora" está sujeita à ligação à Internet do cliente. A disponibilidade poderá variar em circunstâncias excecionais. As entregas urgentes estão disponíveis através do Serviço de Suporte
HP, caso utilize mais tinteiros do que o previsto. Aceda a hp.com/go/instantinksupport para obter assistência na resolução de problemas e para contactar as opções de suporte.
8
Pode alterar ou cancelar o seu plano online em qualquer momento. Caso decida cancelar o seu plano HP Instant Ink, poderá voltar a utilizar Tinteiros HP Originais de capacidade normal ou Tinteiros HP Originais XL. As
atualizações para um plano superior entram imediatamente em vigor, e os encargos serão aplicados retrospetivamente ou no ciclo de faturação seguinte, dependendo da escolha do utilizador. As atualizações para um plano
inferior e os cancelamentos entram em vigor após o último dia do ciclo de faturação atual. Para saber mais informações, aceda a instantink.hpconnected.com/pt/pt/terms.
9
Adira a um plano mensal HP Instant Ink pago e imprima fotografias gratuitas a partir do seu dispositivo móvel. As fotografias impressas a partir de um dispositivo móvel em papel até 13 x 18 cm não serão contabilizadas para o
número de páginas do seu plano HP Instant Ink pago. O papel não está incluído. A HP reserva-se o direito de modificar ou cancelar a oferta de fotografias gratuitas em qualquer altura com aviso prévio de 60 dias. Esta oferta não
pode ser trocada por dinheiro, exceto nos termos exigidos por lei. O serviço não está disponível em todos os países. Para verificar a sua disponibilidade, aceda a hpinstantink.com. Para aderir, é necessário ligação à Internet e um
cartão de crédito válido. Poderá consultar mais informações nos Termos e Condições do Serviço HP Instant Ink, em instantink.hpconnected.com/pt/pt/terms. Para conhecer todos os detalhes da oferta, aceda a
hpinstantink.com/tango.

Especificações técnicas renúncias
1 Após a impressão da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/printerclaims. As velocidades de impressão foram testadas utilizando Wi-Fi

(2,4 GHz). As fotografias sem margens de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pol.) foram testadas utilizando Wi-Fi (2,4 GHz).
2 As dimensões variam consoante a configuração.
3 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

http://www.hp.com/pt
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante
neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente
documento.
Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA7-3700, Outubro 2018
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