
Folha de dados

Multifunções HP DeskJet 2721

Tudo o que precisa, agora com funcionalidades
fáceis de utilizar. Imprima, digitalize e copie
documentos do dia a dia, e usufrua de uma
ligação sem os estável e ável.  Graças à
conguração simples com a aplicação HP
Smart, estará sempre preparado para imprimir,
digitalizar e copiar a partir de qualquer
dispositivo.  Receba tinteiros por um preço
muito inferior com o HP Instant Ink.  
Esta impressora destina-se a funcionar apenas com tinteiros
que tenham circuitos eletrónicos da HP novos ou reutilizados e
aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros
que usem circuitos modicados ou de terceiros. A ecácia
destas medidas será mantida por atualizações de rmware
periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam
anteriormente. Os circuitos eletrónicos da HP reutilizados
permitem a utilização de tinteiros reutilizados, recondicionados
e reciclados. Para mais informações, aceda a:
http://www.hp.com/learn/ds

Destaques

2 meses de período experimental do HP Instant Ink
incluídos
Impressão. Cópia. Digitalização.
Velocidade de impressão até 7,5/5,5 ppm (a preto/a cores)
Contém mais de 20% de plástico reciclado
Tabuleiro de entrada para 60 folhas
Scanner de base plana
Conectividade ável com Wi-Fi de banda dupla com reinício
automático + Bluetooth® 4.2
Capacidade de ligação sem os e compatibilidade com a
aplicação HP Smart

Conguração simples. Impressão simplicada.
Comece logo a concluir tarefas com uma conguração simples que o guia em
cada passo, utilizando a aplicação HP Smart.
Gira tarefas facilmente e tire partido das funcionalidades disponibilizadas por
um único dispositivo – impressão, digitalização e cópia.
Imprima facilmente documentos do dia a dia a partir do seu smartphone,
utilizando a aplicação HP Smart.
Com a aplicação HP Smart, pode digitalizar e partilhar com alta qualidade e
fazer cópias – tudo de forma fácil a partir do seu smartphone.

Ligação sem os estável e ável
Obtenha ligações mais rápidas e mais estáveis, utilizando Wi-Fi® de banda
dupla com reinício automático.
Ligue-se através de Bluetooth® e comece a imprimir rapidamente a partir do
seu smartphone ou tablet – a conguração é muito simples.
As capacidades de ligação sem os incorporadas permitem-lhe aceder,
imprimir e partilhar facilmente recursos numa rede.
Ligue-se e comece a imprimir. Ligue facilmente a sua impressora ao seu
computador através da porta USB incorporada.

Não volte a car sem tinteiros com o HP Instant Ink
Adira ao HP Instant Ink para receber tinteiros sem complicações e poupar até
70%.
Atualize ou cancele o seu plano a qualquer momento.
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Especicações técnicas

Notas de rodapé
 As operações sem os são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Para mais informações, consulte hp.com/go/mobileprinting. W i-Fi é uma marca registada da W i-Fi Alliance®. Suporta 5 GHz e 2,4 GHz utilizando até 12 canais não

sobrepostos ou somente 3 canais não sobrepostos para apenas 2,4 GHz. Suporta banda de 5 GHz (até 150 Mbps) ou banda de 2,4 GHz (até 72,2 Mbps).  É  necessário acesso à Internet (adquirido em separado).
 É  necessário descarregar e instalar a aplicação HP Smart.  Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão local,  consulte http://hp.com/go/mobileprinting. Algumas funcionalidades/software estão apenas disponíveis em inglês. É  necessário

acesso à Internet (adquirido em separado).
 Com base na mensalidade dos planos de 700 páginas do HP Instant Ink, sem adquirir conjuntos adicionais de páginas, em comparação com o custo por página para imprimir páginas de acordo com a norma ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras e

multifunções A4 a cores de jato de tinta tradicionais do mesmo segmento que utilizam tinteiros orig inais de capacidade normal e que têm os seguintes preços: preço inferior a 200 EUR (a maioria dos países da região EMEA); preço inferior a 200 GBP (Reino
Unido).  Os preços de venda não foram considerados para este estudo. As Impressoras HP Ink Advantage não foram incluídas no estudo porque não cumprem os critérios de compatibilidade com o modelo de consumíveis e hardware do Serviço HP Instant
Ink. Estudo de julho de 2020 realizado pela Buyers Lab (BLI) e encomendado pela HP, baseado em informações disponíveis ao público desde 1 de junho de 2020. As impressoras foram selecionadas por quota de mercado, conforme indicado no Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1 da IDC (1.º  trimestre de 2020). Para mais detalhes, visite http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW .

 Com base num plano de impressão, na ligação Internet a uma impressora HP compatível com o Serviço, num cartão de crédito/débito válido, num endereço de e-mail válido e num serviço de entrega na sua área geográca.
 Pode atualizar ou cancelar o seu plano online a qualquer momento. Caso decida cancelar o seu plano HP Instant Ink, pode voltar a utilizar consumíveis HP Orig inais de capacidade normal ou consumíveis HP Orig inais XL. As atualizações para um plano

superior entram imediatamente em vigor, e os encargos serão aplicados retroativamente ou no ciclo de faturação seguinte, dependendo da escolha do cliente. As atualizações para um plano inferior e os cancelamentos entram em vigor após o último dia do
ciclo de faturação em curso. Para conhecer todos os detalhes, visite http://www.instantink.hpconnected.com/terms.

 O dispositivo móvel tem de suportar Bluetooth v4.2 (ou versão posterior) e estar ativado. Uma aplicação móvel,  como a HP ePrint ou a HP Smart,  deve estar instalada e aberta para a impressão. O dispositivo móvel deve estar a uma distância máxima de 1,5 m
da impressora. Para saber mais detalhes, consulte http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth é uma marca comercial,  propriedade do respetivo titular,  e é utilizada pela HP sob licença.

 As operações sem os são apenas compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. W i-Fi é uma marca comercial registada da W i-Fi Alliance®.
 O cabo USB não está incluído; é necessário adquiri-lo em separado.
 Fabricada com mais de 20% de plástico reciclado.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
denidas nas declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia
adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
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Funções Impressão, cópia, digitalização

Tecnologia de impressão HP Thermal Inkjet

Velo. de imp. Preto (A4, ISO): Até 7,5 ppm; A cores (A4, ISO): Até 5,5 ppm;
Rascunho a preto (A4): Até 20 ppm; Rascunho a cores (A4): Até
16 ppm

Saída da primeira página Preto (A4, pronta): Em apenas 15 seg.; Cores (A4, pronta): Em
apenas 19 seg.

Resolução de impressão Preto (excelente): Até 1200 x 1200 ppp prestados; Cor
(excelente): Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor (ao
imprimir de um computador em papéis fotográcos HP e 1200
ppp de entrada seleccionados)

Ciclo mensal de produtividade Até 1000 folhas A4; Volume mensal de páginas recomendado:
50 a 100

Idiomas de impressão padrão HP PCL 3 GUI; HP PCLm (Aplicações HP/UPD); URF (AirPrint)

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

Impressão sem margens Não

Número de consumíveis 2 (1 preto e 1 tricolor)

Suporte multitarefa Não

Impressão frente e verso Manual (suporte de controlador fornecido)

Especicações da fotocopiadora Denições de fotocopiadora: Amplicação automática;
Número máximo de cópias: Até 9 cópias; Resolução de cópia:
Até 300 x 300 ppp

Formato dos cheiros digitalizados JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Especicações do scanner Tipo de scanner: Scanner de base plana; Modos de entrada de
digitalização: Digit. painel frontal; Versão Twain: Versão 2.1;
Tamanho de digitalização máximo (scanner de base plana):
216 x 297 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 ppp

Área digitalizável Tamanho máximo de suporte (scanner de base plana): 216 x
297 mm

Níveis de profundidade de bits/escala de
cinzentos

24 bits / 256

Envio digital Normal: Não

Velocidade do processador 180 MHz

Conectividade Normal: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade

Ligação sem os Sim, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrada

Capacidade de impressão portátil Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicação HP Smart; Certicação
Mopria

Capacidades de rede Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Disco rígido Não

Memória Normal: 86 MB

Número de bandejas de papel Normal: 1

Tipos de suportes de impressão Papel normal, papel de fotograa, papel para brochuras

Tamanho dos suportes de impressão Personalizado (métrico): 89 x 127 a 215 x 279 mm
Suportado (métrico): A4; B5; A6; Envelope DL

Peso do material suportado A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até
200 g/m²; Papel fotográco HP 10 x 15 cm: até 300 g/m²

Capacidade de entrada Normal: Até 60 folhas
ADF: Não
Envelopes: Até 5 envelopes
Etiquetas: Até 10 folhas
Cartões: Até 20 cartões

Capacidade de saída Normal: Até 25 folhas
Envelopes: Até 5 envelopes
Etiquetas: Até 10 folhas
Cartões: Até 20 cartões

Sistemas operativos compatíveis Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS Sierra 10.12;
macOS High Sierra 10.13; macOS Mojave 10.14; macOS
Catalina 10.15; Chrome OS

Requisitos mínimos do sistema Windows: Windows 10, 7: Processador de 1 GHz de 32 bits
(x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível no disco
rígido, ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer.
Mac: macOS Sierra (v10.12) (anteriormente OS X), macOS High
Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina
(v10.15), 2 GB de espaço disponível no disco rígido, acesso à
Internet.

Software incluído Software HP Printer (disponível online)

Dimensões da impressora (L x P x A) Mínima: 425 x 304 x 154 mm;
Máximo: 425 x 546 x 250 mm (extensão do tabuleiro
totalmente para fora)

Dimensões da embalagem (L x P x A) 475 x 191 x 354 mm

Peso da impressora 3,42 kg

Peso da embalagem 4,48 kg

Ambiente de funcionamento Temperatura: 5 a 40 °C
Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

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

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

Energia Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60
Hz (+/-3 Hz). Tensão de entrada: 200 a 240 V CA (+/-10%),
50/60 Hz (+/-3 Hz) (China e Índia). Sem bitensão; a fonte de
alimentação varia consoante a referência da peça com o n.º
do código de identicação da opção. ;
Consumo energético: 1,7 watts (em modo pronto), 0,9 watts
(em modo de suspensão), 0,1 watts (desligar automático), 0,1
watts (desligada) ;
Consumo de eletricidade típico (TEC): 0,18 kWh/semana ;
Tipo de fonte de alimentação: Interno

Certicações EN 55032:2015/CISPR 32:2015 (Classe B), EN
55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN
61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC
61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17
V3.1.1:2017

Especicações de impacto sustentável Nenhuma

País de origem Fabricado na China

Painel de controlo Ecrã LCD de ícones, 7 botões (Ligar/Desligar, Cancelar,
Retomar, Wi-Fi, Informação, Cópia a cores e Cópia a preto), 5
indicadores LED (Funcionamento, Nível de tinta, Retomar, Wi-
Fi e Informação)

Conteúdo da embalagem 7FR54B: Multifunções HP DeskJet 2721; Tinteiro HP de
inicialização 305 Preto; Tinteiro HP de inicialização 305
Tricolor; Folheto com informações regulamentares; Guia de
conguração; Guia de referência; Cabo de alimentação. Para
consultar informações relativas ao volume de tinta dos
tinteiros e ao rendimento em número de páginas, aceda a
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Fornecimentos, Pós-mercado ou
Fornecimentos, substituição

3YM60AE Tinteiro HP Original 305 Tricolor
3YM61AE Tinteiro HP Original 305 Preto
3YM62AE Tinteiro HP Original 305XL Preto de elevado
rendimento
3YM63AE Tinteiro HP Original 305XL Tricolor de elevado
rendimento

Serviço e suporte UG187E HP Care Pack com troca normal para Impressoras
multifunções (3 anos) 
UG062E HP Care Pack com troca no dia seguinte para
Impressoras multifunções (3 anos) 
UG235E HP Care Pack com entrega do equipamento avariado
a um centro de reparação da HP para Impressoras
multifunções (3 anos) 
(UG187E - disponível em todos os países da região EMEA,
exceto Médio Oriente, Adriático, África, África do Sul, Israel,
Eslovénia, Turquia, UG062E - disponível na Áustria, Bélgica,
República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,
Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Polónia,
Portugal, Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino
Unido, UG235E - disponível no Adriático, África, Comunidade
de Estados Independentes (CEI), EEM, Israel, Médio Oriente,
Roménia, África do Sul, Turquia)

Garantia Garantia de 3 anos HP. Para consultar na íntegra os termos e
condições, aceda a http://www.hp.com/go/orderdocuments
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