
Principais Características 

- Funções: Impressão, cópia, digitalização, fax  

- Tipo de digitalização: De mesa, ADF  

- Resolução de digitalização: Aprimorada: até 1200 x 1200 dpi; hardware: até 1.200 x 

1.200 dpi; óptica: até 1.200 dpi  

- Formato de arquivo de digitalização: PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, 

PNG, TIFF  

- Resolução de cópia: Em preto (texto e imagens): até 600 x 600 dpi; em cores (texto e 

imagens): até 600 x 600 dpi  

- Resolução de fax: Em preto (Melhor): até 203 x 196 dpi; em preto (Padrão): 203 x 98 

dpi; preto e branco (Boa): 203 x 196 dpi; preto e branco (Excelente): 300 x 300 dpi 

(sem meio tom); foto em preto e branco em escala de cinza: 300 x 300 dpi  

- Modem: 33,6 kbps  

- Painel de controle com tela de toque intuitiva de 3,5" (8,89 cm) e visor gráfico 

colorido; botões (Início, Cancelar, Ajuda, setas para direita/esquerda, Voltar); luzes 

indicadoras com LED (Pronto, Erro, Sem fio)  

- Tela de toque Color Graphic Display (CGD) de 8,89 cm (3,5 polegadas)  

- Voltagem: 110V  

 

Recursos de Fax  

Redução automática de fax  

Rediscagem automática  

Envio programado de fax  

Encaminhamento de fax  

Polling de fax (apenas recebe)  

Modo de fax/telefone  

Bloqueio de fax indesejado  

Número máximo de discagens rápidas: até 120 números  

Interface com o PC (apenas envio de fax pelo PC  

 

Recursos avançados  

Software de digitalização HP  

Tela de toque com tecla de digitalização para flash drive USB (PDF e JPEG)  

Digitalização para e-mail ou pasta; alimentador automático de documentos (ADF) para 

35 folhas para digitalização não supervisionada de várias páginas  

Calibração automática da digitalização, recurso de corte e melhoria de imagens  

Software de reconhecimento de texto Readiris PRO  

 



Acessórios  

Cabo HP USB 2.0 de 3 metros (a-b), C6520A  

Cabo HP USB de alta velocidade (1,8 m), Q6264A  

Cabo de rede HP de 4,3 metros, C7536A  

 

Softwares inclusos  

Windows: instalador/desinstalador da HP, driver de impressão HP PCL 6, driver de 

digitalização HP WIA, driver de digitalização HP TWAIN, HP Scan, HP Fax Setup 

Wizard, HP Send Fax, driver de impressão HP Fax, software ReadIris  

Mac: instalador/desinstalador da HP, driver de Postscript da HP, HP Scan, HP Setup 

Assistant, driver de impressão HP Fax, HP Ink Widget, HP Utility, software ReadIris, 

configuração de digitalização para e-mail/pasta 

Garantia 

12 meses 
 


