
Folheto de especificações

Impressora multifuncional HP
DeskJet Ink Advantage 2376
Conecte e imprima, digitalize e copie

A maneira simples de ter o
essencial. Com uma configuração
perfeita a partir do computador e
impressão confiável, você pode
lidar com suas necessidades
diárias de impressão, digitalização
e cópia com uma impressora
acessível. Use o aplicativo HP
Smart para configuração simples e
você está pronto para começar.

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

Tudo isso por um preço baixo

Obtenha desempenho versátil para impressão, digitalização e cópia.
Conte com impressões de alta qualidade sempre, do maior fabricante de
impressoras do mundo.
Os produtos HP funcionam melhor em conjunto para fornecer a experiência de
impressão ideal.

Configuração simples a partir do seu computador

Comece rapidamente com fácil configuração. Use o aplicativo HP Smart para
configurar com USB em poucas etapas fáceis.
Conecte facilmente a sua impressora ao seu computador com a porta USB
integrada.
Obtenha rapidamente as impressões que você deseja. Esta impressora entrega
seus documentos em alta velocidade.

Qualidade com a qual você pode contar

Os cartuchos de tinta originais HP oferecem texto nítido e gráficos brilhantes para
todos os seus documentos do dia a dia.
Imprima mais páginas e substitua cartuchos com menos frequência usando
cartuchos de tinta de alto rendimento originais HP.

 Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, acesse http://hp.com/go/mobileprinting. Determinados recursos/softwares estão disponíveis apenas em inglês. É necessário acesso à
Internet que deve ser adquirido separadamente.  Com base na comparação interna da HP de produtos jato de tinta e laser de maio de 2020.  Com base em remessas de T1 2019 no IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®,
versão T1 2019. Inclui remessas de todos os dispositivos de impressão (impressoras jato de tinta, impressoras a laser, copiadoras e multifuncionais, incluindo unidades de produção).  Em comparação com cartuchos de tinta padrão originais
da HP. Cartuchos de tinta de alto rendimento não inclusos; devem ser adquiridos separadamente. Para mais informações, acesse http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2376 Especificações técnicas
Funções / Multitarefa
suportada

Impressão, cópia, digitalização /  Não

Velocidade de impressão Preto (ISO): Até 7,5 ppm; Cor (ISO): Até 5,5 ppm; Saída da primeira página preto: Velocidade
máxima 15 segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 18 seg. ;
Preto (rascunho): Até 20 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 (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados
HP e 1200 dpi de entrada)

Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico HP

Número dos cartuchos de
impressão

2 (1 preto e 1 tricolor)

Impressão sem margens  Não

Linguagens de impressão
padrão

HP PCL 3 GUI

Funcionalidades de software
inteligente de impressora

Frente e verso manual

Tipo de digitalização /
Tecnologia

Base plana Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)

Resolução da digitalização Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi

Formatos dos arquivos
digitalizados

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Modos de entrada de
digitalização

Digitalização no painel frontal

Tamano máximo do scanner Base plana: 216 x 297 mm

Profundidade de bits / Níveis
de escala de cinza

24 bits/256

Características padrão
transmissão digital

 Não

Velocidade de cópia Preto (ISO): Até 6 cpm ; Cor (ISO): Até 3 cpm

Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 600 x 300 ppp Até 600 x 300 ppp; Cor (texto e gráficos): Até
600 x 300 ppp

Número máximo de cópias Até 9 cópias

Definições de copiadora Ampliação automática

Conectividade padrão 1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidades de rede Nenhum/nenhuma

Capacidade sem fios  Não

Capacidade de impressão
móvel

Capacidade de impressão móvel não suportada

Memória Padrão: Memória integrada; Máximo: Memória integrada

Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 1000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado

50 a 100

Tipos de mídia suportados Papel comum, papel fotográfico, papel para brochura

Peso de mídia admitido 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

Tamanhos personalizados das
mídias

89 x 127 a 215 x 279 mm

Manuseamento de papel Capacidades de entrada: Até 60 folhas Padrão; Até 5 envelopes Até 20 cartões; Até 10
folhas Etiquetas; Até 60 folhas Ofício 
Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão Até 5 envelopes Até 20 cartões Até 10 folhas
Etiquetas Até 25 folhas Ofício 
Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) 
Alimentador de envelopes:  Não 
Bandejas standard de papel: 1

Conteúdo da caixa 7WQ02A Impressora HP DeskJet Ink Advantage 2376; Cartucho preto de
instalação HP 667; Cartucho colorido de instalação HP 667; Folheto
regulamentar; Guia de configuração; Guia de referência; Cabo de alimentação
(1,5 m); Cabo USB [Para obter informações sobre volume de tinta e
rendimento de páginas, acesse http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cartuchos substitutos Cartucho de tinta colorido original HP 667 Advantage (rendimento de ~100
páginas) 3YM78AL; Cartucho de tinta preto original HP 667 Advantage
(rendimento de ~120 páginas) 3YM79AL; Cartucho de tinta preto de alto
rendimento original HP 667XL Advantage (rendimento de ~480 páginas)
3YM81AL; Cartucho de tinta colorido de alto rendimento original HP 667XL
Advantage (rendimento de ~330 páginas) 3YM80AL; Cartucho de tinta colorido
original HP 667 Advantage (rendimento de ~100 páginas) 3YM78AB; Cartucho
de tinta preto original HP 667 Advantage (rendimento de ~120 páginas)
3YM79AB; Cartucho de tinta preto de alto rendimento original HP 667XL
Advantage (rendimento de ~480 páginas) 3YM81AB; Cartucho de tinta
colorido de alto rendimento original HP 667XL Advantage (rendimento de
~330 páginas) 3YM80AB. O rendimento real varia consideravelmente de
acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter
mais informações, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Dimensões do produto Largura x profundidade x altura: 425,2 x 304,1 x 149,1 mm; Máximo: 425,2 x
304,1 x 149,1 mm

Peso do produto 3,42 kg

Características da
garantia

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

Painel de controle 5 botões (Cancelar, Continuar, Cópia em cores, Cópia monocromática,
Liga/desliga); 2 luzes indicadoras de LED (tinta colorida e tinta preta)

Descrição do visor Nenhum/nenhuma

Software incluído Mundial: Software da impressora HP, disponível on-line

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows 10, 7

Requisitos mínimos do
sistema

PC: Windows 10, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB
de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB,
Internet Explorer

Alimentação Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de energia: Tensão de
entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).; Consumo de energia:
0,05 watts (desligado), 1,83 watts (pronto), 0,83 watts (suspensão), 0,05
watts (desligamento automático)

Acústica Emissões de potência acústica: 6,2 B(A); Emissões de pressão acústica: 48
dB(A)

Ambiente de
funcionamento

Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C; Amplitude Térmica
de Armazenamento: -40 a 60°C; Faixa de umidade não operacional: 5 a 90%
de umidade relativa (sem condensação); Intervalo de umidade para
funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Gama de umidade de
funcionamento recomendada: 20 a 80% RH

Acessórios Nenhum/nenhuma

Opções de Serviço e
Suporte HP

Com serviços, software, soluções e suporte de HP Total Care, 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

Aprenda mais em
http://www.hp.com

 As dimensões variam de acordo com a configuração  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.  As especificações de velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados no setor.  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 detalhes, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies  Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para
obter detalhes, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims  Para obter mais informações sobre os rendimentos de páginas para cartuchos de substituição, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies; para configuração cartuchos,
clique no link Configurar suprimentos na mesma página.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
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