
Anexo Impressora Colorida II + bulk Ink 
 
Principais Características  

 
- Número de cartuchos de impressão: 4 (preto, ciano, magenta, amarelo)  
- Volume mensal de páginas recomendado: de 500 a 2800  
- Impressão sem bordas: Não  
- Conectividade padrão: 1 host USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 
2.0 de alta velocidade; 1 rede Ethernet 10/100 Base-TX; Estação 802.11b/g/n; 
Ponto de acesso 802.11b/g  
- Capacidades de Rede: Padrão (Ethernet incorporada e Wi-Fi 802.11 b/g/n)  
- Velocidade do processador: 792 Mhz  
- Saída da primeira página em preto (A4, pronta): até 9,5 segundos  
- Saída da primeira página em cores (A4, pronta): até 9,5 segundos  
- Resolução de impressão P&B: a partir de 600 x 600 dpi de entrada (em não  
especificado, comum,  
- Resolução de impressão Cor: a partir de 600 x 600 dpi otimizado  
- Velocidade máx. impressão p&b (ppm): até 36 ppm  
- Velocidade máx. impressão cor (ppm): até 36 ppm  
- Resolução de impressão - p&b: até 1200 x 1200 dpi otimizado  
- Resolução de impressão - cor: até 2400 x 1200 dpi otimizado  
- Memória interna: 512 MB  
- Ciclo de trabalho: até 50.000 páginas / mês  
- Cor: Preto  
- Voltagem: Bivolt  
 
 
Tipos de papéis suportados  
- Papel comum (claro, intermediário, gramaturamédia, pesado, extrapesado, 
perfurado, reciclado, sulfite, outros papéis comuns jato de tinta), foto(brilhante, 
com brilho, brilho suave, acetinado, fosco, outros fotográficos jato de tinta), 
envelopes, etiquetas, cartões, papéis, especiais (brochura brilhante, brochura 
fosco, brochura com três dobras, cartões de felicitação, outros papéis especiais 
jato de tinta)  
 
Tamanhos de papéis suportados  
- Bandeja 1: Ofício, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, L, 
envelopes (B5, C5, C6, DL)  
- Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, envelopes (DL, B5, C5)  
 
Tamanhos personalizados das mídias  
- Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm  
- Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm  
 
Peso suportado da mídia  
- Bandeja 1: 60 a 120 g/m² (papel comum), 125 a 300 g/m² (foto), 75 a 90 g/m² 
(envelope), 120 a 180 g/m² (brochura), 163 a 200 g/m²(cartão  
- Bandeja 2: 60 a 120 g/m² (papel comum), 125 a 250 g/m² (foto); 75 a 90 g/m² 
(envelope), 120 a 180 g/m² (brochura), 163 a 200 g/m² (cartão),  
60 a 120 g/m² (papel comum), 125 a 250 g/m² (foto), 75 a 90 g/m²(envelope), 



120 a 180 g/m² (brochura), 163 a 200 g/m² (cartão)  
 
Manuseio de impressão  
- Bandeja de entrada para 500 folhas, bandeja multipropósito para 50 folhas  
- Bandeja de saída voltada para baixo 300 folhas  
- Opções de frente e verso: automática (standard)  
- Bandejas para Papel Standard: 2  
- Capacidades de entrada: Capacidade máxima de entrada: até 550 folhas ofício, 
até 225 folhas etiqueta, até 225 folhas papel fotográfico, até 25 folhas Foto 4 x 
6, até 225 cartões, até 37 envelopes  
- Capacidades de saída: Capacidade máxima de saída: até 300 folhas ofício, até 
100 folhas etiqueta, até 50 folhas papel fotográfico, até 100 cartões, até 35 
envelopes  
 
 
Sistemas operacionais compatíveis  
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3, 32 bits), Mac OS 
X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux (hplip.net)  
 
 
Conteúdo da Embalagem  
- Impressora  
- Cartucho de tinta preta  
- Cartucho de tinta ciano  
- Cartucho de tinta magenta  
- Cartucho de tinta amarela  
- Cabo de alimentação  
- Guia de instalação  
- CD-ROMs (para software, drivers de impressora para Windows e Mac e guia 
do usuário)  
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