
Para obter informações mais detalhadas
sobre o Programa Sob Medida HP, 
consulte sua Revenda HP, ou acesse:
www.hp.com.br/sobmedida

As únicas garantias para os produtos e serviços 
HP são as contidas nas declarações de garantia
específicas que acompanham cada produto
ou serviço. Nada neste documento poderá 
ser interpretado como constituição de garantia
adicional. A HP não deve ser responsabilizada 
por omissões, erros técnicos ou editoriais
apresentados neste impresso. Os nomes de
produtos mencionados neste documento podem 
ser marcas comerciais ou registradas de suas
respectivas empresas. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem
prévio aviso. Todos os valores de custo de
impressão mencionados neste material consideram
impressões com 5% de cobertura de página.
Fotos ilustrativas.

www.hp.com.br

Impressão. Uma grande necessidade 
dos pequenos negócios.

Hoje é impossível imaginar um escritório de
contabilidade ou de advocacia, um consultório
médico ou odontológico, uma pequena fábrica,
enfim, uma empresa, sem, pelo menos, um

computador e uma
impressora.

A questão é que as
impressoras utilizadas 
nestes ambientes, apesar 
de indispensáveis no 
dia-a-dia, muitas vezes 
não atendem plenamente 
às reais necessidades ou 
às novas exigências dos
negócios. Chegar a esta
conclusão e ter acesso à
especialização que
indique como melhor

aplicar a tecnologia de impressão às
necessidades específicas de cada negócio é
uma grande dificuldade para os empresários,
seja pela escassez de informação ou pela falta
de uma assessoria especializada.

Foi pensando nisso que a HP desenvolveu 
a iniciativa chamada Sob Medida HP, um
programa criado para oferecer às empresas a
oportunidade de otimizar sua produtividade e
ampliar sua economia com o uso de tecnologia
avançada e apropriada.

Avalie e impressione-se.

Reconhecida no mercado
por proporcionar o melhor
custo por página em cores,
a HP Officejet Pro K5400
Color é mais econômica
devido à sua tecnologia de
impressão, composta por 4
cartuchos independentes de
alto rendimento, assim como
por suas respectivas
cabeças. Isso proporciona
uma impressão de alta
qualidade durante muito
tempo, o que garante o
rápido retorno do
investimento e baixíssimo
custo total.

Uma indicação sob
medida para quem precisa
otimizar e potencializar os
resultados do uso da cor.

6Referente à impressão de uma página
colorida na Impressora HP Officejet 
Pro K5400 Color.

É muito comum ver pequenos negócios utilizando
impressoras coloridas a jato de tinta de uso 
doméstico para produzir seus materiais, quando 
o mais recomendável é ter, a seus serviços, um
equipamento de uso profissional como
a HP Officejet Pro K5400 Color.

“Ter acesso a soluções realmente capazes 
de otimizar minhas tarefas diárias e conferir 
mais agilidade, economia e lucratividade 
aos meus negócios. Isso sim é um benefício
sob medida para minha empresa.”  
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Impressão. Uma grande necessidade 
dos pequenos negócios.

Hoje é impossível imaginar um escritório de
contabilidade ou de advocacia, um consultório
médico ou odontológico, uma pequena fábrica,
enfim, uma empresa, sem, pelo menos, um

computador e uma
impressora.

A questão é que as
impressoras utilizadas 
nestes ambientes, apesar 
de indispensáveis no 
dia-a-dia, muitas vezes 
não atendem plenamente 
às reais necessidades ou 
às novas exigências dos
negócios. Chegar a esta
conclusão e ter acesso à
especialização que
indique como melhor

aplicar a tecnologia de impressão às
necessidades específicas de cada negócio é
uma grande dificuldade para os empresários,
seja pela escassez de informação ou pela falta
de uma assessoria especializada.

Foi pensando nisso que a HP desenvolveu 
a iniciativa chamada Sob Medida HP, um
programa criado para oferecer às empresas a
oportunidade de otimizar sua produtividade e
ampliar sua economia com o uso de tecnologia
avançada e apropriada.

Avalie e impressione-se.

Tecnologia na proporção 
exata para o sucesso.

Líder absoluta no segmento de impressão, com o portfólio
mais abrangente do mercado e com uma ampla rede de
distribuição e assistência técnica, a HP é detentora de um
know-how inigualável no setor.

É esta especialização que torna a HP apta a orientar
profissionais, bem como oferecer soluções ideais para 
a montagem de uma infra-estrutura que venha acrescentar
mais possibilidades de retorno do investimento
e de evolução nos negócios.

Conhecendo sua situação atual e tendo acesso às
oportunidades de otimização mais adequadas, você pode
obter muito mais da tecnologia de impressão e usá-la a
seu favor como um diferencial de qualidade, economia e
valor.

Por meio do Sob Medida HP, a HP procura garantir o
acesso a estas oportunidades de forma simples,
estruturada e inteligente para fornecer informações e
indicar a opção na medida exata das suas demandas
atuais e futuras.

Este material apresenta algumas situações comuns 
e propostas de otimização mais adequadas. Porém, 
o Sob Medida HP vai além e oferece dados mais
detalhados e atendimento especializado nas lojas de
varejo da HP.

Conte com o Sob Medida HP e fique com a tecnologia 
na dimensão dos seus objetivos, com resultados muito
acima das expectativas.



Multifuncional HP Color
LaserJet CM1015 MFP

1Utilizando a impressora HP LaserJet
P2015dn e Toner HP de alta capacidade; 
2Dado aproximado em comparação 
com a aquisição de 1 impressora, 
1 copiadora, 1 scanner e 1 fax ou apenas 
1 multifuncional HP - Guia de Tecnologia
HP/Microsoft - Escritórios de Contabilidade,
Pág. 29; 
3Utilizando a função copiadora da
multifuncional HP LaserJet 3050, enquanto
a média de custo por cópia preto-e-branco
no mercado é de R$ 0,15; 
4Comparação sobre o custo de impressão
em uma impressora HP LaserJet P2015dn
com toner de alta capacidade, que é o
menor custo de impressão em uma
impressora a jato de tinta HP Deskjet 3745;
5Referente à impressão de uma página
colorida pela Impressora HP Officejet 
Pro K5400 Color.

Todos os valores consideram impressões
com 5% de cobertura de página.

Equipamento adequado.
Economia de até 60%
em cada página
impressa.
Maior produtividade.

Equipamento adequado.
Cartuchos de maior
rendimento.
Menor custo total.

Alto custo com
suprimentos.
Perda de tempo.

Equipamento de 
uso doméstico.

Impressora
a laser HP

Impressora a jato
de tinta HP de
uso profissional

Impressora
inadequada

Necessidade de
impressos coloridos

76% de redução
de custos4

Custo por página
colorida mais 
barato do mercado5

Situação X Otimização - Benefícios comprovados, vantagens reais.

Impressões
a R$ 0,07
por página1

Maior custo
de manutenção.
Maior custo
de suprimentos.

Menor custo por página.
Menor custo de
manutenção.
Alta produtividade.

Aproveitamento do espaço.
Otimização do uso e
armazenamento dos
suprimentos.
Menor custo total.

Disponibilidade
imediata.
Custo inferior ao da
cópia terceirizada.
Economia de tempo.

Pouco aproveitamento
do espaço.
Variedade de
suprimentos.

Demanda externa.
Terceirização do serviço.

Uma impressora
por usuário

Uma impressora
a laser HP ligada
em rede

Equipamento
multifuncional HP

Equipamento
multifuncional HP

Diversos equipamentos,
cada um com
uma função

Necessidade
de tirar cópias

60% de economia 
na compra de um
único equipamento2

Cópias a R$ 0,113

Compare e encontre
sua solução ideal.

Conhecendo dados como ciclo mensal, tipo de papel, rede,
capacidade de bandeja e outros, fica muito mais fácil saber
qual é a solução de impressão ideal para o seu objetivo.

Necessidades
iniciais

Performance

Impressora
HP LaserJet P1505

8.000 págs.

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Menos de 7 s

20 ppm

250 fls.

USB 2.0

Não

600 dpi

1.200 dpi até 19.200 dpi

Não

CB436A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial ( 4 mm para
transparência mono)

35.000 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Menos de 20 s

8 ppm preto/8 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Não

2.400 com RET (600 dpi)

1.200 dpi

Não

Q6000A - 2.500 págs.
Q6001A - 2.000 págs.
Q6002A - 2.000 págs.
Q6003A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

35.000 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Menos de 20 s

8 ppm preto/8 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Não

2.400 com RET (600 dpi)

n/d

Não

Q6000A - 2.500 págs.
Q6001A - 2.000 págs.
Q6002A - 2.000 págs.
Q6003A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

7.500 págs.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

n/d

36 ppm preto/35 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Não

4.800x1.200 dpi

n/d

C9385A - 850 págs. 
C9386A - 840 págs. 
C9387A - 1060 págs. 
C9388A - 830 págs.

Não

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Jato de tinta

3.000 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

n/d

30 ppm preto/24 ppm cores

100 fls.

USB 2.0

Não

4.800x1.200 dpi

2.400 dpi

CB335W - 200 págs.
CB336W - 750 págs.
CB337W - 170 págs.
CB338W - 520 págs.

Não

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Jato de tinta

7.500 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

n/d

35 ppm preto/34 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Sim

4.800x1.200 dpi

2.400x4.800 dpi

C9385A - 850 págs. 
C9386A - 840 págs. 
C9387A - 1060 págs. 
C9388A - 830 págs.

Não

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Jato de tinta

n/a

Não

Não

Não

Não

2.400 dpi

Não

8 ppm

50 fls. (ADF)

USB 

Não

Não

2.400 dpi

Não

Não

Não

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

Impressora
HP LaserJet P1505n

Impressora
HP LaserJet P1005

Impressora
HP LaserJet P2015

Impressora
HP LaserJet P2015dn

Multifuncional
HP LaserJet 3050

Multifuncional
HP LaserJet M1120

Multifuncional HP Color
LaserJet CM1017 MFP

Impressora HP Officejet
Pro K5400 Color

Multifuncional HP
Officejet J5780

Multifuncional HP
Officejet Pro L7680 Color

Scanner HP
Scanjet 5590

Características

Conexões

Tecnologia
de impressão

Tipo de papel

Ciclo de trabalho (páginas por mês - máximo)

Impressão monocromática

Impressão colorida

Cópia monocromática

Cópia colorida

Scanner (digitalização de documentos em cores)

Fax

Tempo de impressão da 1a. página

Velocidade em páginas por minuto

Capacidade da bandeja de papel

Porta USB 2.0

Jetdirect Fast Ethernet para conexão em rede

Impressão frente e verso (dúplex automática)

Resolução da impressão

Resolução do scanner

Jato de tinta (Utiliza cartucho de tinta.)
- Código e Rendimento

Laser (Utiliza toner.)
- Código e Rendimento

A3

A4, carta, envelopes e papéis gerais

Cartões 

Etiquetas

Transparências

8.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 6,5 s

24 ppm

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Não

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

CB436A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

5.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 8,5 s

15 ppm

150 fls.

USB 2.0

Não

600x600 dpi

n/d

Não

CB435A - 1.500 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

15.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 8,5 s

27 ppm

300 fls.

USB 2.0

Não

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

Q7553A - 3.000 págs.

Q7553X - 7.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

15.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 8,5 s

27 ppm

300 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Sim

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

Q7553A - 3.000 págs.

Q7553X - 7.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

Impressora HP Color
LaserJet 2600n

35.000 págs.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Menos de 20 s

8 ppm preto/8 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Não

600 dpi

n/d

Não

Q6000A - 2.500 págs.
Q6001A - 2.000 págs.
Q6002A - 2.000 págs.
Q6003A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

8.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 6,5 s

24 ppm

250 fls.

USB 2.0

Não

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

CB436A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

7.000 págs.

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Menos de 8 s

19 ppm

260 fls./10 fls. de alim. manual

USB 2.0

Não

1.200x1.200 dpi

600 dpi

Não

Q2612A - 

até 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet



Uma linha
específica de
soluções.

Benefícios comprovados,
vantagens reais.

Nada é mais propício para uma decisão 
que o acesso a dados verdadeiros. 
Por meio de uma seqüência de casos de
situação X otimização, a HP apresenta a
você benefícios devidamente comprovados 
e que representam oportunidades de
economia e ganhos reais. 
Acompanhe a seguir.

Contando com o mais completo portfólio 
de soluções para imagem, impressão,
mobilidade, fotografia digital,
armazenamento de dados e impressão do
mercado, a HP pode direcionar alguns de
seus produtos para atender, com precisão, às
peculiaridades de impressão das empresas.

Por isso, o Programa Sob Medida HP 
pode indicar uma linha de impressoras
monocromáticas e coloridas a laser 
(HP LaserJet), impressoras a jato de tinta 
(HP Officejet e HP Deskjet) e multifuncionais
(HP LaserJet coloridas e monocromáticas),
todas extremamente apropriadas para
otimizar tarefas diárias específicas das
empresas.  Um dos objetivos do Sob Medida HP é ajudá-lo a escolher o

equipamento adequado às suas necessidades e expectativas.
A escolha incorreta implica maior custo por página ou até
formato de papel ou velocidade de impressão incompatíveis
com a realidade dos seus negócios. Por isso, antes de fazer
um investimento, é importante responder a estes pontos:

1. Qual o tipo de documento?
2. O que será impresso?
3. Qual o volume de impressão diário ou mensal gerado?
4. Sua empresa utiliza ou pretende adquirir equipamentos

como scanner, copiadora ou aparelho de fax?
5. Vários usuários utilizarão a mesma impressora?
6. Quanto a velocidade de impressão é importante para

o seu tipo de negócio?
7. Cor é um elemento fundamental para os documentos

produzidos?
8. Quais os formatos de papel mais utilizados

(carta, ofício, A4, etc.)?
O simples cruzamento destas respostas já oferece informações
vitais para determinar um ou mais equipamentos sob medida
para seus objetivos.

Uma escolha perfeita para
o seu ideal de produtividade.



Além das vantagens óbvias de gerenciar e suprir a uma única impressora avançada
ao invés de vários equipamentos de eficiência duvidosa, esta otimização também
envolve as características específicas das impressoras monocromáticas HP LaserJet
que apresentam a maior rapidez de impressão do mercado, impressão frente e
verso automática2, alta resolução, maior produtividade com amplas capacidades
de impressão mensal, o que significa menos serviços de manutenção e troca de
equipamentos, proporcionando ainda mais economia de custos e de tempo.

É uma otimização sob medida para garantir menores custos por página
impressa e maiores resultados.

1Utilizando a impressora HP LaserJet

P2015dn e toner HP de alta capacidade.

2HP LaserJet P2015dn.

O menor custo e a maior 
satisfação por página.

O uso de uma impressora para cada usuário é um dos
casos mais comuns em pequenos negócios.

Geralmente, estes equipamentos são obsoletos e, além
de apresentarem uma ociosidade diária, são sujeitos a
constantes paradas para manutenção, sem falar sobre os
gastos multiplicados com energia e suprimentos que 
estes ocasionam.

Uma única impressora a laser HP, conectada em rede via
cabos ou até sem fios, oferece uma flexibilidade de alta
eficiência, pois permite que todos os usuários imprimam 
no mesmo equipamento com qualidade e alta velocidade,
simplificando a administração do ambiente de impressão.

Uma impressora a laser HP 
ligada em rede.
Impressões a R$ 0,07 por página1.



As multifuncionais HP LaserJet, por exemplo, unificam as
funções de impressão, reprodução, fax* e digitalização 
com qualidade laser para vários usuários. 

A HP LaserJet 3050, além de compacta e com preço
acessível, é facílima de usar devido à interface intuitiva
do usuário e ao software. Além de permitir
digitalização colorida, também possui superfície
horizontal de vidro para gerar documentos de
qualidade profissional de forma simples e eficaz.

Os benefícios sob medida das multifuncionais HP são
indicados tanto para pequenos negócios que precisam
substituir seus equipamentos, quanto para aqueles que
estão fazendo seus primeiros investimentos em
tecnologia. 

3Dado aproximado em comparação com a aquisição de 1 impressora, 
1 copiadora, 1 scanner e 1 fax ou apenas 1 multifuncional HP - 
Guia de Tecnologia HP/Microsoft - Escritórios de Contabilidade, Pág. 29.
*Função fax disponível em alguns modelos.

Reproduzindo com velocidade,
qualidade e baixo custo, dia a dia.

Uma das funções mais utilizadas diariamente nas empresas,
sem dúvida, é a reprodução de documentos. Para se fazer
as cópias, geralmente, é necessário o uso de demanda
externa com a utilização do trabalho de copiadoras.

A necessidade de disponibilizar um funcionário para esta
atividade já denota o gasto inconveniente, sem falar sobre
o tempo perdido e sobre as costumeiras idas e vindas.
Há também o custo do serviço por página que, por si só,
é mais elevado que uma cópia feita na própria empresa.

Equipamento multifuncional HP
Cópias a R$ 0,114.



As multifuncionais a laser HP LaserJet
3050, por exemplo, fazem até 19 cópias
em preto por minuto, reduzem e ampliam
de 25% a 400% e efetuam até 99 cópias
múltiplas.

Utilizar uma multifuncional reduz o custo
por cópia e também representa uma
economia pela aquisição de um
equipamento multitarefa contra uma simples
copiadora.

A possibilidade de utilizar as outras
funções do equipamento também
racionalizam a compra e otimizam 
o uso, uma vez que o documento 
copiado também pode ser enviado 
via fax ou digitalizado com rapidez.

Este benefício traz resultados imediatos na
economia e na produtividade.

4Utilizando a função copiadora da Multifuncional HP LaserJet 3050, 
enquanto a média de custo por cópia preto-e-branco no mercado é de R$ 0,15.

Nesse caso, comprar a própria copiadora pode parecer 
a solução adequada, mas existe ainda uma opção mais
vantajosa e ideal para os pequenos negócios: adquirir 
uma multifuncional.

Menos espaço, mais 
economia e produtividade.

Parece óbvio dizer que é mais vantajoso ter um único
equipamento fazendo o trabalho de três ou mais máquinas.
Porém, poucos sabem realmente o nível de economia e
produtividade que pode ser atingido com esta decisão.

Além dos 60% de economia na compra de um único
equipamento em contrapartida à compra de vários 
produtos independentes, existem os benefícios do menor
espaço ocupado, da diminuição do consumo de energia
em comparação com várias unidades e da praticidade 
de utilização e economia de suprimentos.

É claro que todas estas vantagens são ainda potencializadas
pelas características exclusivas e pela confiança da
tecnologia HP.

Equipamento multifuncional HP
60% de economia na compra de um único
equipamento3.



Eliminar gastos, ganhar 
tempo e recursos.

Mesmo quando tudo parece ser executado de forma correta
e parece apresentar os resultados adequados, uma simples
comparação pode evidenciar a necessidade de implementar
melhorias indispensáveis.

Quando o caso é examinar simultaneamente a impressão 
de páginas em preto-e-branco, feitas por uma impressora 
a jato de tinta colorida e uma impressora a laser, a análise
pode trazer constatações impressionantes.

Muitas empresas imprimem diversas páginas diariamente,
usando impressoras que utilizam cartuchos coloridos para
produzir documentos em preto-e-branco. 
O alto custo da reposição destes cartuchos e a perda de
tempo neste trabalho demonstram um desperdício que 
fica ainda mais evidente quando são confrontadas com
tecnologias mais apropriadas.

Impressora a laser HP
76% de redução de custos5.

A impressão de páginas em preto-e-branco em impressoras 
a laser, que utilizam toner de alta capacidade, é
comprovadamente mais rápida, confiável e de baixo custo em
relação à mesma impressão em uma a jato de tinta colorida.

Uma HP LaserJet P2015dn, por exemplo, imprime até 27
páginas por minuto, sendo a impressão da 1ª página feita em
menos de 8,5 segundos, com Tecnologia HP Instant On e com
resolução de 1.200 dpi. 

A substituição da impressora inadequada traz resultados
importantes e visíveis com a eliminação dos gastos com
suprimentos e manutenção constante, ganho em tempo, 
produtividade e qualidade para a imagem da empresa.   

5Comparação com o custo de impressão em uma impressora HP LaserJet P2015dn com
toner de alta capacidade, que é menor que o custo de impressão em uma impressora 
a jato de tinta HP Deskjet 3745.



Reconhecida no mercado
por proporcionar o melhor
custo por página em cores,
a HP Officejet Pro K5400
Color é mais econômica
devido à sua tecnologia de
impressão, composta por 4
cartuchos independentes de
alto rendimento, assim como
por suas respectivas
cabeças. Isso proporciona
uma impressão de alta
qualidade durante muito
tempo, o que garante o
rápido retorno do
investimento e baixíssimo
custo total.

Uma indicação sob
medida para quem precisa
otimizar e potencializar os
resultados do uso da cor.

6Referente à impressão de uma página
colorida na Impressora HP Officejet 
Pro K5400 Color.

É muito comum ver pequenos negócios utilizando
impressoras coloridas a jato de tinta de uso 
doméstico para produzir seus materiais, quando 
o mais recomendável é ter, a seus serviços, um
equipamento de uso profissional como
a HP Officejet Pro K5400 Color.

Resultados excelentes 
com preço acessível.

Um documento colorido não fica apenas mais bonito.
Estudos mostram que páginas coloridas são melhor
entendidas por três entre cada quatro pessoas e capazes 
de aumentar a capacidade de absorção do leitor, de 55% 
a 75%, sem falar sobre a sua capacidade de persuasão.

Quando um pequeno negócio adota o benefício da cor em
seus impressos, deve saber também que, para obter o
máximo deste recurso, é preciso contar com um equipamento
adequado.

Impressora a jato de tinta HP 
de uso profissional
Custo por página colorida mais baixo
do mercado6.



Multifuncional HP Color
LaserJet CM1015 MFP

1Utilizando a impressora HP LaserJet
P2015dn e Toner HP de alta capacidade; 
2Dado aproximado em comparação 
com a aquisição de 1 impressora, 
1 copiadora, 1 scanner e 1 fax ou apenas 
1 multifuncional HP - Guia de Tecnologia
HP/Microsoft - Escritórios de Contabilidade,
Pág. 29; 
3Utilizando a função copiadora da
multifuncional HP LaserJet 3050, enquanto
a média de custo por cópia preto-e-branco
no mercado é de R$ 0,15; 
4Comparação sobre o custo de impressão
em uma impressora HP LaserJet P2015dn
com toner de alta capacidade, que é o
menor custo de impressão em uma
impressora a jato de tinta HP Deskjet 3745;
5Referente à impressão de uma página
colorida pela Impressora HP Officejet 
Pro K5400 Color.

Todos os valores consideram impressões
com 5% de cobertura de página.

Equipamento adequado.
Economia de até 60%
em cada página
impressa.
Maior produtividade.

Equipamento adequado.
Cartuchos de maior
rendimento.
Menor custo total.

Alto custo com
suprimentos.
Perda de tempo.

Equipamento de 
uso doméstico.

Impressora
a laser HP

Impressora a jato
de tinta HP de
uso profissional

Impressora
inadequada

Necessidade de
impressos coloridos

76% de redução
de custos4

Custo por página
colorida mais 
barato do mercado5

Situação X Otimização - Benefícios comprovados, vantagens reais.

Impressões
a R$ 0,07
por página1

Maior custo
de manutenção.
Maior custo
de suprimentos.

Menor custo por página.
Menor custo de
manutenção.
Alta produtividade.

Aproveitamento do espaço.
Otimização do uso e
armazenamento dos
suprimentos.
Menor custo total.

Disponibilidade
imediata.
Custo inferior ao da
cópia terceirizada.
Economia de tempo.

Pouco aproveitamento
do espaço.
Variedade de
suprimentos.

Demanda externa.
Terceirização do serviço.

Uma impressora
por usuário

Uma impressora
a laser HP ligada
em rede

Equipamento
multifuncional HP

Equipamento
multifuncional HP

Diversos equipamentos,
cada um com
uma função

Necessidade
de tirar cópias

60% de economia 
na compra de um
único equipamento2

Cópias a R$ 0,113

Compare e encontre
sua solução ideal.

Conhecendo dados como ciclo mensal, tipo de papel, rede,
capacidade de bandeja e outros, fica muito mais fácil saber
qual é a solução de impressão ideal para o seu objetivo.

Necessidades
iniciais

Performance

Impressora
HP LaserJet P1505

8.000 págs.

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Menos de 7 s

20 ppm

250 fls.

USB 2.0

Não

600 dpi

1.200 dpi até 19.200 dpi

Não

CB436A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial ( 4 mm para
transparência mono)

35.000 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Menos de 20 s

8 ppm preto/8 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Não

2.400 com RET (600 dpi)

1.200 dpi

Não

Q6000A - 2.500 págs.
Q6001A - 2.000 págs.
Q6002A - 2.000 págs.
Q6003A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

35.000 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Menos de 20 s

8 ppm preto/8 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Não

2.400 com RET (600 dpi)

n/d

Não

Q6000A - 2.500 págs.
Q6001A - 2.000 págs.
Q6002A - 2.000 págs.
Q6003A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

7.500 págs.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

n/d

36 ppm preto/35 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Não

4.800x1.200 dpi

n/d

C9385A - 850 págs. 
C9386A - 840 págs. 
C9387A - 1060 págs. 
C9388A - 830 págs.

Não

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Jato de tinta

3.000 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

n/d

30 ppm preto/24 ppm cores

100 fls.

USB 2.0

Não

4.800x1.200 dpi

2.400 dpi

CB335W - 200 págs.
CB336W - 750 págs.
CB337W - 170 págs.
CB338W - 520 págs.

Não

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Jato de tinta

7.500 págs.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

n/d

35 ppm preto/34 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Sim

4.800x1.200 dpi

2.400x4.800 dpi

C9385A - 850 págs. 
C9386A - 840 págs. 
C9387A - 1060 págs. 
C9388A - 830 págs.

Não

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Jato de tinta

n/a

Não

Não

Não

Não

2.400 dpi

Não

8 ppm

50 fls. (ADF)

USB 

Não

Não

2.400 dpi

Não

Não

Não

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

Impressora
HP LaserJet P1505n

Impressora
HP LaserJet P1005

Impressora
HP LaserJet P2015

Impressora
HP LaserJet P2015dn

Multifuncional
HP LaserJet 3050

Multifuncional
HP LaserJet M1120

Multifuncional HP Color
LaserJet CM1017 MFP

Impressora HP Officejet
Pro K5400 Color

Multifuncional HP
Officejet J5780

Multifuncional HP
Officejet Pro L7680 Color

Scanner HP
Scanjet 5590

Características

Conexões

Tecnologia
de impressão

Tipo de papel

Ciclo de trabalho (páginas por mês - máximo)

Impressão monocromática

Impressão colorida

Cópia monocromática

Cópia colorida

Scanner (digitalização de documentos em cores)

Fax

Tempo de impressão da 1a. página

Velocidade em páginas por minuto

Capacidade da bandeja de papel

Porta USB 2.0

Jetdirect Fast Ethernet para conexão em rede

Impressão frente e verso (dúplex automática)

Resolução da impressão

Resolução do scanner

Jato de tinta (Utiliza cartucho de tinta.)
- Código e Rendimento

Laser (Utiliza toner.)
- Código e Rendimento

A3

A4, carta, envelopes e papéis gerais

Cartões 

Etiquetas

Transparências

8.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 6,5 s

24 ppm

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Não

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

CB436A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

5.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 8,5 s

15 ppm

150 fls.

USB 2.0

Não

600x600 dpi

n/d

Não

CB435A - 1.500 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

15.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 8,5 s

27 ppm

300 fls.

USB 2.0

Não

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

Q7553A - 3.000 págs.

Q7553X - 7.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

15.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 8,5 s

27 ppm

300 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Sim

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

Q7553A - 3.000 págs.

Q7553X - 7.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

Impressora HP Color
LaserJet 2600n

35.000 págs.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Menos de 20 s

8 ppm preto/8 ppm cores

250 fls.

USB 2.0

Rede Ethernet 10/100

Não

600 dpi

n/d

Não

Q6000A - 2.500 págs.
Q6001A - 2.000 págs.
Q6002A - 2.000 págs.
Q6003A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

8.000 págs.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Menos de 6,5 s

24 ppm

250 fls.

USB 2.0

Não

1.200x1.200 dpi

n/d

Não

CB436A - 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet

7.000 págs.

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Menos de 8 s

19 ppm

260 fls./10 fls. de alim. manual

USB 2.0

Não

1.200x1.200 dpi

600 dpi

Não

Q2612A - 

até 2.000 págs.

n/d

Suporta

Suporta

Suporta

Especial p/ Laserjet



Para obter informações mais detalhadas
sobre o Programa Sob Medida HP, 
consulte sua Revenda HP, ou acesse:
www.hp.com.br/sobmedida

As únicas garantias para os produtos e serviços 
HP são as contidas nas declarações de garantia
específicas que acompanham cada produto
ou serviço. Nada neste documento poderá 
ser interpretado como constituição de garantia
adicional. A HP não deve ser responsabilizada 
por omissões, erros técnicos ou editoriais
apresentados neste impresso. Os nomes de
produtos mencionados neste documento podem 
ser marcas comerciais ou registradas de suas
respectivas empresas. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem
prévio aviso. Todos os valores de custo de
impressão mencionados neste material consideram
impressões com 5% de cobertura de página.
Fotos ilustrativas.

www.hp.com.br
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“Ter acesso a soluções realmente capazes 
de otimizar minhas tarefas diárias e conferir 
mais agilidade, economia e lucratividade 
aos meus negócios. Isso sim é um benefício
sob medida para minha empresa.”  




