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Faça a escolha certa
Seja bem-vindo ao Guia de produtos de impressão HP, elaborado com todas as 
informações sobre as impressoras, os projetores e servidores de impressão.

Por que a HP?
A HP é o principal fornecedor de soluções de impressão e criação de imagens: 
utilizamos a tecnologia mais avançada para oferecer verdadeiros benefícios de 
negócios. Com a HP, seus clientes obtêm os melhores produtos, além de assistência 
e serviços líderes no setor.

Conteúdo do guia
Este guia está dividido em seis seções:
• Impressoras monocromáticas HP LaserJet
• Impressoras HP Color LaserJet
• Impressoras jato de tinta HP
• Produtos multifuncionais HP (MFP e AiO)
• Scanners HP
• Servidores de impressão HP Jetdirect

Cada seção contém descrições gerais dos produtos e subcategorias. As páginas 
específicas de cada produto contêm informações sobre as características de toda a 
gama HP.
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Glossário de produtos HP
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Alimentador automático de documentos (ADF)
Bandeja ou acessório que insere as páginas uma a uma na impressora ou scanner.
Capacidade de papel
Quantidade de papel (incluídos envelopes, transparências etc.) que uma bandeja
aceita.
Ciclo de serviço
Quantidade máxima de páginas impressas que uma impressora pode produzir por
mês.
CMYK
Acrônimo que representa as iniciais em inglês da quatricromia (ciano, magenta, amarelo
e preto), processo utilizado em proporções adequadas para criar a gama de cores de
uma imagem digital. São nomes genéricos dos tons dos corantes (tintas e pigmentos)
utilizados normalmente na impressão (inclusive jato de tinta). Essas quatro cores são
utilizadas para criar todas as outras nesse tipo de imagem digital.
EIO
Arquitetura aprimorada de entrada e saída.
FastRes
FastRes aumenta a resolução de 600 x 600 dpi até 1.200 dpi reais para melhor
qualidade de impressão. Essa tecnologia permite imprimir 2.400 dpi no eixo horizontal
da página e 600 dpi verticalmente. O FastRes funciona em conjunto com a tecnologia
ImageREt da HP e foi lançado com a HP LaserJet 4000 em novembro de 1997.
Fusor instant-on (HP LaserJet)
A tecnologia de fusor instant-on da HP praticamente elimina o tempo de pré-aquecimento
ao carregar e aquecer o fusor quase que instantaneamente. Assim, a página é impressa
durante o processamento, economizando energia, dinheiro e tempo.
ImageREt
Essa tecnologia patenteada da HP permite utilizar milhões de cores sem padrões, além
de controlar a precisão das cores, resultando em uma impressão com qualidade
fotográfica realista. Na última versão dessa tecnologia, a HP ImageREt 4800, utilizada
em impressoras como a HP Color LaserJet 9500, convergem sete tecnologias de cor a
laser básicas para oferecer qualidade de impressão à altura da qualidade das gráficas
comerciais.
Impressão em frente e verso
Impressão nos dois lados de um documento.
Impressão bidirecional
Durante os ciclos de impressão normais, os sinais ou instruções de impressão são enviados
do computador à impressora. As impressoras bidirecionais têm capacidade de responder
ao computador, para oferecer informações sobre o status de um trabalho de impressão,
do papel e de qualquer possível erro.
Modelo MFP
Indica que o produto é multifuncional e pode oferecer recursos como impressão, cópia
instantânea, digitalização, fax e envio digital.

Páginas por minuto (ppm)/cópias por minuto (cpm)
Unidade de velocidade de impressoras/copiadoras que indica a quantidade total de
páginas concluídas que um dispositivo pode produzir em 60 segundos. As velocidades
em ppm são utilizadas para documentos em preto-e-branco ou em cores.
PhotoREt
PhotoREt é uma tecnologia com vários níveis que utiliza a paleta básica CMYK (ciano,
magenta, amarelo, preto) para obter uma gama de cores imprimíveis muito mais
ampla. O posicionamento preciso de até 32 gotas ultra-reduzidas (4 pl) em um único
ponto permite gradações mais homogêneas entre tons para obter imagens praticamente
sem granulação.
Produto multifuncional (AiO)
Periférico com diversos recursos que pode realizar tarefas mais complexas do que a
mera impressão de documentos.
Rede Ethernet
Estrutura de rede mais simples, lenta e barata, em geral adequada a pequenos
escritórios ou escritórios domésticos. Uma rede Ethernet transmite pacotes de dados
simultaneamente para todos os computadores conectados.
Servidor de impressão Jetdirect
Um servidor de impressão HP que oferece aos usuários impressoras e periféricos com
possibilidade de conexão à rede em qualquer lugar do escritório.
Servidor Web integrado
Um servidor Web integrado que permite gerenciar e controlar a impressora de qualquer
lugar pela Internet, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a
produtividade.



Impressoras monocromáticas HP LaserJet: uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

1 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com HP REt e Fast Res 1200.
2 Máximo com bandeja de entrada opcional.
d = Impressão em frente e verso, imprime nos dois lados do papel; n = Rede: compartilha a impressora entre
vários usuários; t = Bandeja: bandejas de papel adicionais; X = dtn: impressão em frente e verso, bandeja
e rede.

Especificação Códigos Páginas por minuto Ciclo de Memória (MB) Qualidade de Capacidade de entrada Número de Preço Número
de produto de produto no tamanho carta (máximo) serviço impressão de papel (folhas/máximo) usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)

Em preto-e-branco Padrão/máx.

LJ 1020 Q5911A 15 5.000 2 1.2001 150 1 5

LJ 1022 Q5912A 19 8.000 8 1.200 260 3 6

LJ 1022n Q5913A 19 8.000 8 1.200 260 3 6

LJ 1160 Q5933A 20 10.000 16 1.2001 250 3 7

LJ P2015 CB366A 27 10.000 32, 288 máx 1.200 300/550 5 8

LJ P2015dn CB368A 27 10.000 32, 288 máx 1.200 300/550 5 8

LJ 2410 Q5955A 25 50.000 32 1.200 350/8502 7 9

LJ P3005 Q7812A 35 100.000 48, 320 máx 1.200 600 15 9

LJ P3005d Q7813A 35 100.000 64, 320 máx 1.200 600 15 9

LJ P3005n Q7814A 35 100.000 80, 320 máx 1.200 600 15 9

LJ P3005dn Q7815A 35 100.000 80, 320 máx 1.200 600 15 9

LJ P3005x Q7816A 35 100.000 80, 320 máx 1.200 1.100 15 10
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Uma impressora a laser excelente para
usuários de orçamento limitado, com
impressão LaserJet de alta qualidade,
tamanho compacto e preço acessível.

• Projetada para impressão de até 15 ppm
• Primeira página impressa em menos de 10 segundos
• Processador de 234 MHz e memória padrão de 2 MB
• Aproveite a conectividade USB 2.0
• Ciclo de serviço recomendado de 250 a 2.000

páginas mensais*
• Capacidade de entrada para até 150 folhas

HP LJ 1020

A velocidade de impressão
é importante para você?

Você deseja uma bandeja com
grande capacidade para reduzir
o tempo de reposição de papel?

Você gostaria de compartilhar
a impressora com outros usuários
em um grupo de trabalho?

Você deseja produzir um efeito
positivo imprimindo documentos
de alta qualidade com resolução
real de 1.200 dpi?

HP LJ 1022
(ver página 6)
• Impressão mais rápida em até

19 ppm
• Rendimento do toner preto de

2.500 páginas*
• Ciclo de serviço de até 8.000

páginas mensais
• Maior capacidade máxima de

entrada: até 260 folhas (com
bandeja prioritária de 10 folhas)

• Impressão da primeira página
em menos de 8 segundos

Há ocasiões em que você precisa
copiar, enviar fax ou digitalizar
documentos e deseja consolidar as
três recursos em um único dispositivo?

Você necessita imprimir em cores
sem sacrificar o volume de impressão
em preto-e-branco?

HP LJ 3050 AiO
(ver página 47)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização e fax
• Economiza tempo. Imprime e cópia

documentos em alta velocidade,
em até 19 ppm

• Sem espera: primeira página
impressa em menos de 8 segundos
em tamanho carta

• Ciclo de serviço mensal de 7.000
páginas

• Volume de impressão recomendado
de 250 a 2.000 páginas mensais

HP CLJ 2600n
(ver página 20)
• Impressão em cores de alta qualidade
• Conexão em rede com base em host

incorporada para compartilhamento
• Memória de 16 MB
• Ciclo de serviço de até 35.000

páginas mensais
• Impressão da primeira página

colorida em apenas 20 segundos
• Impressão em preto-e-branco e em

cores a uma velocidade de até 8ppm
• Rendimento do toner preto de 2.500

páginas e colorido de 2.000
páginas*

Roteiro de venda

?

?

?

Informações para pedidos:
LJ 1020 Q5911A

Impressora HP LaserJet 1020

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Serviços HP Care Pack**
Care Packs não disponíveis. Serviço disponível
somente através de Contratos de Serviço. Consulte
nossos distribuidores autorizados.

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m

Suprimentos HP
Q2612A Cartucho de toner Ultraprecise HP

LaserJet preto (rendimento médio de
2.000 páginas)*

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752



Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Uma impressora a laser compacta
e muito acessível para escritórios
de orçamento limitado.

• Projetada para impressão rápida de até 19 ppm
• Primeira página impressa em menos de 8 segundos
• Processador de 266 MHz e memória padrão de 8 MB
• Aproveite a conectividade USB 2.0
• Ciclo de serviço recomendado de 250 a 8.000

páginas mensais
• Capacidade de entrada para até 260 folhas (com

bandeja prioritária de 10 folhas)

HP LJ 1022

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho?

HP LJ 1022n
• Impressão em rede com

conectividade 10/100Base-TX

A velocidade de impressão é
importante para você?

Você necessita de uma porta paralela?

Você precisa imprimir grandes quan-
tidades de documentos e necessita
de um toner com maior capacidade
(2.500 páginas em comparação às
2.000 do modelo LJ 1022)?

HP LJ 1160
(ver página 7)
• Impressão mais rápida em

até 20 ppm
• Maior ciclo de serviço, até 10.000

páginas por mês
• Mais memória padrão (16 MB)
• Sem rede

Há ocasiões em que você precisa
copiar, enviar fax ou digitalizar
documentos e deseja consolidar as
três recursos em um único dispositivo?

Você gostaria de compartilhar o
equipamento com um pequeno grupo
de trabalho?

Você necessita imprimir em cores sem
sacrificar o volume de impressão em
preto-e-branco?

HP LJ 3052/3055 AiO
(ver página 48)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização e fax1

• Volume de impressão recomendado
de 500 a 2.000 páginas mensais*

• Conexão de rede incorporada

HP CLJ serie 2600n
(ver página 20)
• Impressão em cores de alta

qualidade
• Rendimento do toner preto

de 2.500 páginas*
• Conexão em rede com base

em host incorporada para
compartilhamento

• Memória de 16 MB
• Velocidade de impressão de

até 12 ppm em preto-e-branco
e 10 ppm em cores

• Ciclo de serviço de até 35.000
páginas mensais

• Memória de 64 MB expansível
a 320 MB

Roteiro de venda

?
?

?

?

Informações para pedidos:
LJ 1022 Q5912A
LJ 1022n Q5913A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Disponível com o modelo HP LaserJet 3055 AiO.

Impressora HP LaserJet 1022

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Serviços HP Care Pack**
Care Packs não disponíveis. Serviço disponível
somente através de Contratos de Serviço. Consulte
nossos distribuidores autorizados.

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
J7951G Servidor de impressão externo sem

cabos e Fast Ethernet Jetdirect ew2400
802.11g, USB 2.0

J7942G Servidor de impressão externo Jetdirect
en3700, portas USB 2.0 de alta
velocidade

J6035G Servidor de impressão externo Jetdirect
175x (compatível com as especificações
USB 2.0, 10/100 Base-TX)

Suprimentos HP
Q2612A Cartucho de toner Ultraprecise HP

LaserJet preto (rendimento médio de
2.000 páginas)*



Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Confie nessa impressora em
preto-e-branco de alta qualidade, com
fácil compatibilidade e bom preço.

• Projetada para impressão rápida de até 20 ppm
• Primeira página impressa em menos de 8,5 segundos
• Aproveite impressão HP PLC 5e com base no host
• Bandeja de entrada para 250 folhas (apenas modelo tn)
• Cartucho de impressão HP LaserJet com capacidade

para 2.500 páginas1

• Ciclo de serviço recomendado de 250 a 10.000
páginas mensais

HP LJ 1160

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de se beneficiar da
comodidade de uma segunda ban-
deja opcional com grande capaci-
dade (500 páginas no total)?

Você necessita imprimir com freqüên-
cia relatórios extensos com gráficos
complexos e deseja economizar
tempo?

Você necessita imprimir volumes ele-
vados e precisa de uma capacidade
de toner maior (6.000 páginas por
cartucho, opcional)?

HP LJ série P2015
(ver página 8)
• Mais velocidade de até 27 ppm
• Impressão automática em frente

e verso incorporada para imprimir
nos dois lados (modelo P2015dn)

• Conexão em rede para compar-
tilhamento da impressora (modelo
P2015dn)

• Resolução real de 1200 dpi
• 32 MB de memória, expansível

até 288 MB

Há situações em que você precisa
copiar, enviar fax ou digitalizar
documentos e seria interessante
poder consolidar os três recursos
em um único dispositivo?

Você precisa imprimir em cores sem
sacrificar seu volume de impressão
em preto?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização e fax
• Imprime e cópia até 22 ppm
• Ciclo de serviço de até 10.000

páginas mensais
• Volume de impressão recomendado

de 1.000 a 3.000 páginas mensais
• Impressão da primeira página em

8 segundos
• Conexão de rede incorporada
• Impressão e cópia em frente e verso

HP CLJ 3600n/dn
(ver página 22)
• Rendimento do toner preto de 6.000

páginas*
• Velocidade de impressão mono-

cromática e em cores de 17 ppm
• Rede incluída
• Ciclo de serviço de até 50.000

páginas por mês em tamanho carta
• Primeira página impressa: menos de

14 segundos em impressões em
preto-e-branco e em cores

• Memória padrão de 64 MB
expansíveis

Roteiro de venda

?

?

?

Serviços HP Care Pack**
H2634E Care Pack, retorno à HP, 3 anos
H5465E Care Pack, troca da unidade no dia

seguinte, 3 anos
H5473E Care Pack, resposta em domicílio no

dia seguinte, 3 anos

H3110E Instalação e configuração de rede
U8047PE Care Pack, pós-garantia, devolução

para a HP, 1 ano
H2639PE Care Pack, pós-garantia, resposta em

domicílio no dia seguinte, 1 ano

Acessórios HP
J3258G Jetdirect 170x; paralelo 10 BT
J3263G Jetdirect 300x; paralelo 10/100 TX
J7951G Servidor de impressão sem cabos

Jetdirect ew2400 802.11g (USB 2.0)

Suprimentos HP
Q5949A Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 2.500 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 1160 Q5933A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Impressora HP LaserJet 1160

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Aumente a produtividade com uma impressora

monocromática compacta, rápida, confiável e

fácil de usar. Ideal para profissionais e grupos

de trabalho pequenos, que precisam imprimir

documentos com rapidez.

• Documentos impressos rapidamente em até 27 ppm e impressão
da primeira página em menos de 8,5 segundos

• Impressão automática em frente e verso incorporada para imprimir
nos dois lados (modelo P2015dn)

• HP PCL6, HP PCL5e, emulação HP Postscript nível 3
• Bandeja multipropósito para 50 folhas, bandeja para 250 folhas
• 32 MB de memória, expansível até 288 MB
• Conexão em rede com HP Jetdirect Ethernet 10/100 (modelo

P2015dn)
• Ciclo de serviço recomendado de 740 a 15.000 páginas mensais*

HP LJ P2015

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho?

HP LJ série 2410
(ver página 9)

• Maior velocidade de impressão
de até 25 ppm

• Ciclo de serviço de até 50.000
páginas mensais

• Memória padrão de 32 MB

Há ocasiões em que você precisa
copiar, enviar fax ou digitalizar
documentos e deseja consolidar os três
recursos em um único dispositivo?

Você necessita imprimir em cores sem
sacrificar o volume de impressão em
preto-e-branco?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização e fax
• Imprime e cópia até 22 ppm
• Ciclo de serviço de até 10.000

páginas mensais
• Volume de impressão recomendado

de 1.000 a 3.000 páginas mensais
• Impressão da primeira página em

8 segundos
• Conexão de rede incorporada
• Impressão e cópia em frente e verso

HP CLJ 3000n/dn
(ver página 24)
• Impressão em cores para

pequenos grupos de trabalho com
função de controle de acesso às cores

• Velocidade de impressão em
preto-e-branco de até 30 ppm
e de até 15 ppm em cores

• Rendimento do toner preto
de 6.000 páginas*

• Ciclo de serviço de até 60.000
páginas mensais

• Memória de 128 MB
• Rede incluída

Roteiro de venda

?

?

?

Serviços HP Care Pack**
H5465E Troca da unidade no dia seguinte,

3 anos
H5473E Resposta em domicilio no dia seguinte,

3 anos
H3110E Instalação e configuração de rede

Acessórios HP
Q5931A Bandeja de entrada de 250 folhas
Q7715A Memória DIMM de 64 MB
Q7718A Memória DIMM de 128 MB
J6035G Jetdirect 175x, Fast Ethernet

J7942G Jetdirect en3700, Fast Ethernet
J7951G Jetdirect ew2400, sem cabos,

802.11g, USB

Suprimentos HP
Q7553A Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 3.000 páginas)*
Q7553X Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 7.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ P2015 CB366A
LJ P2015dn CB368A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Impressora HP LaserJet série P2015

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas

HP LJ P2015dn
• Conexão em rede para compar-

tilhamento da impressora

Você precisa de uma impressora que
ofereça boa rentabilidade em
grandes volumes de impressão?

Precisa de uma impressora que
reduza a necessidade de intervenção
do usuário?

?

NOVA!
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Um equipamento de fácil utilização que
oferece bons resultados, com recursos
flexíveis que se ajustam às necessidades
de pequenos grupos de trabalho.

• Maior produtividade em até 25 ppm
• Processador rápido de 400 MHz; memória padrão de 32 MB
• Visor gráfico de fácil utilização
• Cartucho padrão (6.000 páginas); cartucho de alta

capacidade (12.000 páginas)*
• Ciclo de serviço recomendado de 1.500 a 5.000 páginas

mensais*
• HP PCL 6/5e/emulação HP PostScript nível 3

HP LJ 2410

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho e gerenciá-la
de forma remota?

HP LJ P3005/d
• Impressão rápida de até 35 ppm
• Mais memória padrão (a partir de

48 MB)
• Acessório de impressão duplex item

de série (modelo d)

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários
em um grupo de trabalho e poder
administrá-la remotamente?

Precisa de maior capacidade de
entrada de papel (bandeja adicional)
para lidar com grandes trabalhos de
impressão?

Precisa processar trabalhos de
impressão pesados?

Precisa imprimir em cores sem
sacrificar seu volume de impressão
em preto?

HP LJ P3005n/dn/x
(ver página 10)
• Conexão em rede para compar-

tilhamento da impressora
• Maior capacidade de entrada: até

1.100 folhas (modelo P3005x)
• Mais memória padrão (80 MB,

máximo de 320 MB)

Há situações em que você precisa
copiar, enviar fax, digitalizar ou enviar
documentos por via digital, e seria
interessante poder consolidar todos
esses recursos em um único dispositivo?

A velocidade de impressão é impor-
tante para você?

Você compartilha o equipamento com
outros usuários?

Seria conveniente contar com recursos
de acabamento?

HP LJ M4345 mfp
(ver página 54)
• Cópia, digitalização, fax2 e envio

digital3
• Memória de 256 MB
• Maior velocidade de impressão de

até 45 ppm
• Volume de impressão recomendado de

5.000 a 15.000 páginas mensais
• Cartucho padrão para 18.000 páginas
• Impressão e cópia em frente e verso

com acessório de impressão duplex
opcional e alimentador automático de
documentos frente e verso incluído

• Disco rígido EIO de 40 GB
• Opção de dois tipos diferentes de

dispositivos de acabamento de
documentos

HP CLJ 3000n/dn
(ver página 24)
• Impressão em cores para

pequenos grupos de trabalho com
função de controle de acesso às cores

• Velocidade de impressão em preto-e-
branco de 30 ppm, 15 ppm em cores

• Rendimento do toner preto de 6.000
páginas*

• Ciclo de serviço de até 60.000
páginas mensais

• Memória de 128 MB
• Rede incluída

Roteiro de venda

?

?

?

?

Serviços HP Care Pack**
U3791E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
H3110E Instalação e configuração de rede para

1 impressora de rede
U3790E Troca da unidade no dia seguinte,

3 anos

Acessórios HP
Q5963A Bandeja de entrada de 500 folhas1

J7934G Servidor de impressão interno Fast
Ethernet Jetdirect 620n, EIO
10/1000TX

J7960G Servidor de impressão interno Gigabit
Ethernet Jetdirect 625n, EIO
10/100/1000T

Q7718A DIMM DDR, 100 pinos, 128 MB
Q7715A DIMM DDR, 100 pinos, 64 MB

Suprimentos HP
Q6511A Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de 6.000 páginas)*
Q6511X Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de 12.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 2410 Q5955A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Opcional apenas para HP LaserJet 2410. 2 Opcional. 3 O envio digital é realizado em rede.

Impressora HP LaserJet 2410

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Uma impressora fácil de usar, rápida
e de pouca manutenção, ideal para
ambientes que precisam imprimir um
grande volume de documentos com
alta qualidade.

• Maior produtividade em até 35 ppm
• Processador rápido de 400 MHz; 80 MB de memória padrão (máximo de 320 MB)
• Tela fácil de usar
• Cartucho padrão para 6.500 páginas; cartucho de alta capacidade

para 13.000 páginas*
• Ciclo de trabalho recomendado de 1.500 a 100.000 páginas mensais
• HP PCL 6/5e/emulação HP PostScript nível 3
• Impressão automática em frente e verso
• Capacidade de entrada de até 1.100 folhas

HP LJ P3005x

Você precisa de maior velocidade
de impressão?

Precisa imprimir grandes quanti-
dades de documentos e necessita
de toner de maior capacidade?

Precisa processar trabalhos de
impressão pesados?

Precisa imprimir em cores sem
sacrificar seu volume de impressão
em preto?

HP LJ série 4250
(ver página 12 )
• Maior velocidade de impressão

de até 45 ppm
• Capacidade de entrada padrão

para 600 folhas
• Cartucho padrão (10.000 páginas);

cartucho de alta capacidade
(20.000 páginas)

Há ocasiões em que você precisa
copiar, enviar fax, digitalizar ou enviar
documentos por meio digital e deseja
consolidar todos os recursos em um
único dispositivo?

HP LJ M4345 mfp
(ver página 54)
• Cópia, digitalização, fax1 e envio

digital
• Memória de 256 MB
• Maior velocidade de impressão: 45 ppm
• Volume de impressão recomendado de

5.000 a 15.000 páginas mensais
• Cartucho padrão para 18.000 páginas
• Impressão e cópia em frente e verso

com acessório de impressão duplex
opcional e alimentador de documentos
frente e verso incluído

• Disco rígido EIO de 40 GB
• Opção de dois tipos diferentes de

dispositivos de acabamento de
documentos

HP CLJ
3800n/dn/dtn
(ver página 25)
• Impressão em cores para grupos de

trabalho com função de controle de
acesso às cores

• Velocidade de impressão de 22 ppm
em cores e em preto-e-branco

• Ciclo de serviço de até 65.000
páginas mensais

• Rede incluída
• Memória de 288 MB

Roteiro de venda

?

?

?

Serviços HP Care Pack**
U3791E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
H3110E Instalação e configuração de rede para

1 impressora de rede
U3790E Troca da unidade no dia seguinte,

3 anos

Acessórios HP
C2951A Cabo paralelo IEEE 1284, 3 m
J7934G Jetdirect 620n, EIO, 10/100TX
J7960G Jetdirect 625n, Gigabit, EIO,

10/100/1000T
J7989G Disco rígido HP, EIO, alta performance

CB421A DIMM DDR2, 144 pinos, 64 MB
CB422A DIMM DDR2, 144 pinos, 128 MB

Suprimentos HP
Q7551A Cartucho de toner HP LaserJet, preto

(rendimento médio de 6.500 páginas)*
Q7551X Cartucho de toner HP LaserJet, preto

(rendimento médio de 13.000 páginas)*

Informações para pedidos:
P3005x Q7816A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Opcional.

Impressora HP LaserJet P3005x

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas

NOVA!



Impressoras monocromáticas HP LaserJet: grupos de trabalho

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Memória (MB) Qualidade de Capacidade de entrada Número de Preço Número
de produto de produto tamanho carta (máximo) serviço impressão de papel (folhas/máximo) usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Caract.

Em preto-e-branco Padrão/máx. especial

LJ 4250 Q5400A 45 200.000 48 1.200 600/3.1001 15 12

LJ 4250n Q5401A 45 200.000 64 1.200 600/3.1001 15 12

LJ 4250tn Q5402A 45 200.000 64 1.200 1.100/3.1001 15 12

LJ 4250dtn Q5403A 45 200.000 80 1.200 1.100/3.1001 15 12

LJ 4350n Q5407A 55 250.000 80 1.200 600/3.1001 20 13

LJ 4350tn Q5408A 55 250.000 80 1.200 1.100/3.1001 20 13

LJ 4350dtn Q5409A 55 250.000 96 1.200 1.100/3.1001 20 13

LJ 5200 Q7543A 35 (t.carta)/18,5 (A3) 65.000 48 1.200 350/1.100 A3 15 14

LJ 5200tn Q7545A 35 (t.carta)/18,5 (A3) 65.000 64 1.200 850/1.100 A3 15 14

LJ 5200dtn Q7546A 35 (t.carta)/18,5 (A3) 65.000 128 1.200 850/1.100 A3 15 14

1 Máximo com bandeja de entrada opcional
n = Rede: compartilhe a impressora entre vários usuários
d = Impressão em frente e verso: imprime nos dois lados do papel
t = Bandeja: bandejas de papel adicionais

11
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Para grupos de trabalho
Desempenho a laser superior para
grupos de trabalho.

• Alta velocidade de impressão de até 45 ppm
• Painel de controle gráfico e ferramentas de gerenciamento

fáceis de usar
• Recursos e acessórios expansíveis
• Ciclo de serviço recomendado de 3.000 a 200.000 páginas

mensais
• Cartucho padrão (10.000 páginas); cartucho de alta

capacidade (20.000 páginas)*
• Memória padrão de 48 MB (modelo básico)
• Capacidade de entrada padrão para 600 folhas (modelo básico)

HP LJ 4250

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de compartilhar
a impressora com outros usuários
em um grupo de trabalho?

Você gostaria de desfrutar da
comodidade que oferece uma
bandeja com grande capacidade
para não precisar realimentá-la
constantemente?

Você gostaria da flexibilidade
de poder ampliar a memória
da impressora?

HP LJ 4250n/tn/dtn
• Conexão em rede incorporada

para compartilhar a impressora
(modelos n, tn e dtn)

• Entrada padrão para até 1.100
folhas (modelos tn e dtn)

• Capacidade de entrada opcional
para até 3.100 folhas

• Acessório de impressão duplex
padrão (acessório opcional)

• Mais memória padrão: 80 MB
(modelo dtn)

A velocidade de impressão é
importante para você?

Você necessita de uma impressora
capaz de processar uma carga de
trabalho ainda maior?

Você gostaria da flexibilidade de
poder ampliar a memória da
impressora?

Você precisa imprimir vários
documentos, mantendo o controle
de acesso às cores?

Você gostaria de mais opções de
acabamento para os documentos?

HP LJ M4345 mfp
(ver página 54)
• Cópia, digitalização, fax1 e envio

digital
• Memória de 256 MB
• Maior velocidade de até 45 ppm
• Volume de impressão recomendado de

5.000 a 15.000 páginas mensais
• Cartucho padrão para 18.000 páginas
• Impressão e cópia em frente e verso

com acessório de impressão duplex
opcional e alimentador automático de
documentos frente e verso incluído

• Disco rígido EIO de 40 GB
• Opção de dois tipos diferentes de

dispositivos de acabamento de
documentos

HP CLJ série 4700
(ver página 26)
• Impressão em cores para

departamentos com função de
controle de acesso às cores

• Velocidade de impressão de 31ppm
• Memória de 256 MB
• Rede incluída
• Rendimento do toner preto de

11.000 páginas*

Roteiro de venda

? ?

?

Serviços HP Care Pack**
H4475E Resposta em domicílio no mesmo dia

em menos de 4 horas, 3 anos
H5479E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos

Acessórios HP
Q2440B Bandeja de papel para 500 folhas
Q2444B Bandeja de grande capacidade de

1.500 folhas
Q2439B Acessório para impressão automática

duplex
Q2443B Grampeador/empilhador de 500 folhas
Q2442B Empilhador de 500 folhas

Q2445B Suporte para impressora
Q2438B Alimentador de 75 envelopes
Q5421A Kit de manutenção de 110 V

(225.000 páginas)
Q5422A Kit de manutenção de 220 V

(225.000 páginas)
Q3216A Cartucho de grampeador HP

(3 pacotes de 1.000 unidades)

Suprimentos HP
Q5942A Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de 10.000 páginas)*
Q5942X Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de 20.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 4250 Q5400A
LJ 4250n Q5401A
LJ 4250tn Q5402A
LJ 4250dtn Q5403A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Opcional.

Impressora HP LaserJet série 4250

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas

HP LJ série 4350
(ver página 13)
• Soluções mais robustas para a

impressão de grandes volumes
• Mais velocidade: até 55 ppm
• Mais memória padrão: 80 MB

(modelos n, tn) e 96 MB (modelo
dtn)

• Maior ciclo de serviço: até 250.000
páginas por mês

Há ocasiões em que você precisa
copiar, enviar fax, digitalizar ou enviar
documentos por meio digital e deseja
consolidar todos os recursos em um
único dispositivo?

?
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Para grupos de trabalho
Desempenho a laser superior para
grandes grupos de trabalho que
necessitam produzir um volume elevado
de impressões.

• Alta velocidade de impressão de até 55 ppm
• Painel de controle gráfico e ferramentas de gerenciamento

fáceis de usar
• Recursos e acessórios expansíveis
• Ciclo de serviço recomendado de 5.000 a 250.000 páginas

mensais
• Cartucho padrão (10.000 páginas); cartucho de alta

capacidade (20.000 páginas)*
• 80 MB (modelo básico)
• Capacidade de entrada padrão para 600 folhas (modelo básico),

até 3.100 com as bandejas de entrada opcionais

HP LJ 4350n

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho?

Você gostaria de desfrutar da
comodidade que oferece uma
bandeja com grande capacidade
para não precisar realimentá-la
constantemente?

Você gostaria da flexibilidade de
poder ampliar a memória da
impressora?

HP LJ 4350tn/dtn
• Conexão em rede incorporada

para compartilhar a impressora
(modelos n, tn e dtn)

• Capacidade de entrada padrão
para 1.100 folhas (modelos tn, dtn
e dtnsl), expansível a 3.100 com
as bandejas de entrada opcionais
de grande capacidade

• Acessório de impressão duplex
padrão (modelos dtn e dtnsl)

• Grampeador/empilhador
(acessório opcional)

• Mais memória padrão: até 96 MB
(modelo dtn) expansível a 512 MB

Você também gostaria da flexibili-
dade de imprimir em papéis A3?

Você necessita de uma impressora
capaz de processar uma carga de
trabalho maior?

Você gostaria da flexibilidade de
poder ampliar a memória da
impressora?

Você gostaria da flexibilidade de
opções avançadas para o manuseio
do papel?

HP LJ série 9040
(ver página 16)
• Impressão em formato médio (A3)
• Maior ciclo de serviço: até 300.000

páginas por mês
• Cartucho de impressão com maior

capacidade (30.000 páginas)
• Grande variedade de acessórios de

acabamento, como caixa de correio
e criador de folhetos

Há ocasiões em que você precisa
copiar, enviar fax, digitalizar ou enviar
documentos por meio digital e deseja
consolidar todos os recursos em um
único dispositivo?

Você necessita imprimir em cores sem
sacrificar o volume de impressão em
preto-e-branco?

HP LJ 9040mfp
(ver página 59)
• Cópia, digitalização, fax1

e envio digital em rede
• Volume recomendado de 15.000

a 50.000 páginas mensais
• Disco rígido EIO de 40 GB
• Maior rendimento do toner preto

de 38.000 páginas
• Opção de quatro tipos diferentes

de dispositivos de acabamento
de documentos

HP CLJ 5550
(ver página 27)
• Impressão em cores

profissional e de alta qualidade
• Velocidade de impressão de até

28 ppm em A4 e 14 ppm em A3,
em preto-e-branco e em cores

• Mais memória padrão (160 MB)
• Velocidade de impressão da

primeira página em menos de
16 segundos

• Rendimento do toner de até 12.000
páginas em preto-e-branco e em
cores*

Roteiro de venda

?

?

?

?

Serviços HP Care Pack**
U3469E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
Q3470E Resposta em domicílio no mesmo dia

em menos de 4 horas, 3 anos
U3472PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

dia seguinte, 1 ano

Acessórios HP
Q2440B Bandeja de papel para 500 folhas
Q2439B Acessório para impressão automática

duplex
Q2443B Grampeador/empilhador de 500 folhas
Q2442B Empilhador de 500 folhas
Q2444B Bandeja de entrada de grande

capacidade de 1.500 folhas

Q2445B Suporte para impressora
Q2438B Alimentador automático de 75

envelopes HP
Q5421A Kit de manutenção de 110 V

(225.000 páginas)
Q5422A Kit de manutenção de 220 V

(225.000 páginas)
Q3216A Cartucho de grampeador HP (3 pacotes

de 1.000 unidades)

Suprimentos HP
Q5942A Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de 10.000 páginas)*
Q5942X Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de 20.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 4350n Q5407A
LJ 4350tn Q5408A
LJ 4350dtn Q5409A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Opcional.

Impressora HP LaserJet série 4350

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabalho
Uma impressora para A3 que oferece
resultados da mais alta qualidade.

• Melhora a produtividade imprimindo até 35 ppm em A4
e 18,5 ppm em A3

• Impressão de alta qualidade com resolução de 1.200 dpi reais
• Sem tempo de pré-aquecimento graças à tecnologia instant-on
• Memória padrão de 48 MB (modelo básico), expansível

a 512 MB
• Ciclo de serviço recomendado de 2.500 a 65.000 páginas

mensais*

HP LJ 5200

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho e gerenciá-la
de forma remota?

Seria conveniente uma bandeja de
grande capacidade que exija
menos recargas e ofereça mais
flexibilidade de papéis?

Você gostaria da flexibilidade de
poder ampliar a memória da
impressora?

HP LJ 5200tn/dtn
• Memória de 64 MB (modelo tn) e

128 MB (modelo dtn)
• Capacidade de entrada adicional

para 500 folhas (modelos tn e dtn)
• Acessório de impressão duplex

padrão (modelo dtn)
• Servidor de impressão HP Jetdirect

(EIO) (modelos tn e dtn)

A velocidade de impressão é
importante para você?

Seria conveniente a flexibilidade
que oferecem as opções versáteis
de manuseio do papel?

Seria conveniente uma bandeja de
grande capacidade que exija menos
recargas e ofereça mais flexibilidade
de papéis?

Você necessita de uma impressora
capaz de processar uma carga de
trabalho maior?

Você gostaria de compartilhar a
impressora com um grupo de
trabalho maior?

HP LJ série 9040
(ver página 16)
• Maior ciclo de serviço de até

300.000 páginas por mês
• Mais memória padrão (64 MB)
• Cartucho de impressão com maior

capacidade (30.000 páginas)
• Grande variedade de acessórios de

acabamento, como caixa de correio
e criador de folhetos

HP CLJ série 5550
(ver página 27)
• Velocidade de impressão de 27

ppm em cores e em preto-e-branco
(carta), 14 ppm (A3)

• Memória de 160 MB expansível
• Impressão em cores para

departamentos com função de
controle de acesso às cores

• Rendimento do toner preto de
13.000 páginas*

Roteiro de venda

?
?

Serviços HP Care Pack**
H3110E Instalação e configuração de rede para

1 impressora de rede
U3469E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
U3470E Resposta em domicílio em menos de

4 horas, 3 anos

Acessórios HP
Q7549A Acessório para impressão automática

duplex
Q7548A Bandeja e alimentador de 500 folhas
C2950A Cabo paralelo IEEE-1284, 2 m
C2951A Cabo paralelo IEEE-1284, 3 m
J7934A Servidor de impressão interno Fast

Ethernet Jetdirect 620n, EIO 10/100TX

J7960G Servidor de impressão interno Gigabit
Ethernet Jetdirect 625n, EIO
10/100/1000T

J6058A Servidor de impressão interno sem
cabos Jetdirect 680n 802.11b

J4135A Placa de conectividade Jetdirect:
USB, serial e LocalTalk

Suprimentos HP
Q7516A Cartucho de toner Smart Print HP,

preto (rendimento médio
de 12.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 5200 Q7543A
LJ 5200tn Q7545A
LJ 5200dtn Q7546A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Impressora HP LaserJet série 5200

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas

HP LJ 5200tn/dtn

Você precisa dessa impressora para
trabalhos de AEC (arquitetura) ou
MCAD (projeto mecânico) destinados
a impressões de provas de desenhos
lineares?

Você está interessado em cores para
realçar informações nas impressões
de provas de desenhos lineares e
obter mais impacto nos resultados em
3-D?

?



Impressoras monocromáticas HP LaserJet: departamentos

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Memória (MB) Qualidade de Capacidade de entrada Número de Preço Número
de produto de produto tamanho carta (máximo) serviço impressão de papel (folhas/máximo) usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Caract.

Em preto-e-branco Padrão/máx. especial

LJ 9040n Q7698A 40 (t. carta)/28 (A3) 300.000 128 1.2001 1.100/3.1002 A3 15 16

LJ 9040dn Q7699A 40 (t. carta)/28 (A3) 300.000 128 1.2001 1.100/3.1002 A3 15 16

LJ 9050n Q3722A 50 (t. carta)/28 (A3) 300.000 128 1.2001 1.100/3.1002 A3 15 17

LJ 9050dn Q3723A 50 (t. carta)/28 (A3) 300.000 128 1.2001 1.100/3.1002 A3 15 17

1 Real: resolução óptica de 600 x 600 dpi com as tecnologias de resolução aprimorada HP e FastRes
2 Máximo com bandejas de entrada opcionais
n = Rede: compartilhe a impressora entre vários usuários
d = Impressão em frente e verso: imprime nos dois lados do papel

15



Para departamentos
Desempenho excelente na produção de
grandes volumes de impressão para
departamentos e grandes grupos de trabalho.
Acessórios flexíveis para manuseio do
papel e uma ampla seleção de soluções
opcionais.

• Opções versáteis para manuseio do papel, como empilhador,
empilhador com grampeador, classificador para várias caixas
de correio com oito bandejas e criador de folhetos

• Ciclo de serviço recomendado de 15.000 a 300.000
páginas mensais

• O mecanismo produz 40 ppm e permite impressão em frente
e verso a toda velocidade (padrão no modelo dn)

• Cartucho Smart Print de alta capacidade para 30.000
páginas*, para minimizar a intervenção do usuário

• Processador rápido de 533 MHz

HP LJ 9040n/dn
• Conexão em rede incorporada

(servidor de impressão incorporado
Fast Ethernet HP Jetdirect) para
compartilhar a impressora (modelos
n e dn)

• Acessório de impressão duplex
padrão (modelo dn)

• Mais memória padrão: memória
DDR de 128 MB para processar
dados com mais rapidez (modelos
n e dn)

• Bandeja multipropósito de 100
folhas para papéis de até 216
g/m2 (modelos n e dn)

A velocidade de impressão é
importante para você?

Você necessita imprimir em cores
sem sacrificar o volume de impressão
em preto-e-branco?

HP LJ série 9050
(ver página 17)
• Maior velocidade de impressão de

até 50 ppm em A4 e até 28 ppm
em A3

HP CLJ série 9500
(ver página 29)
• Impressão em cores

profissional e de alta
qualidade

• Velocidade de impressão de até 24
ppm em A4 e 12 ppm em A3, em
preto-e-branco e em cores

• Mais memória (160 MB no modelo
básico), expansível a 384 MB

• Maior capacidade de saída:
até 500 folhas

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
H7599E Resposta em domicílio no próximo dia

útil; 1,8 milhão de páginas, 3 anos

Acessórios HP
J6073A Disco rígido EIO de 20 GB
Q7719A DIMM DDRAM, 100 pinos, 256 MB
Q7720A DIMM DDRAM, 100 pinos, 512 MB
J7934A Servidor de impressão Fast Ethernet

Jetdirect 620n, EIO, 10/100TX
J7960A Servidor de impressão Gigabit Ethernet

Jetdirect 625n, EIO, 10/100/1000T

C8085A Empilhador de saída/ grampeador
C8091A Cartucho de grampos
C8532A Dispositivo de impressão automática

duplex
C9152A Kit de manutenção HP de 110 V

(350.000 páginas)
C9153A Kit de manutenção HP de 220 V

(350.000 páginas)

Suprimentos HP
C8543X Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de
38.000 páginas)1

Informações para pedidos:
LJ 9040n Q7698A
LJ 9040dn Q7699A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 38.000 páginas para os modelos 9040/9050mfp

Impressora HP LaserJet série 9040

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para departamentos
Desempenho excelente na produção de
grandes volumes de impressão para
departamentos e grandes grupos de
trabalho. Acessórios flexíveis para
manuseio do papel e uma ampla
seleção de soluções opcionais.

• Opções versáteis para manuseio do papel, como empilhador,
empilhador com grampeador, classificador para várias caixas
de correio com oito bandejas e criador de folhetos

• Ciclo de serviço recomendado de 15.000 a 300.000
páginas mensais

• O mecanismo produz 50 ppm e permite impressão em frente
e verso a toda velocidade (padrão no modelo d)

• Cartucho Smart Print de alta capacidade para 30.000
páginas*, para minimizar a intervenção do usuário

• Processador rápido de 533 MHz

HP LJ 9050mfp
(ver página 59)
• Cópia, digitalização, fax2 e envio

digital em rede
• Volume recomendado de 15.000

a 50.000 páginas mensais
• Maior rendimento do toner preto

de 38.000 páginas
• Opção de quatro tipos diferentes

de dispositivos de acabamento de
documentos

HP CLJ série 9500
(ver página 29)
• Impressão em cores profissional

e de alta qualidade
• Velocidade de impressão de até

24 ppm em A4 e 12 ppm em A3,
em preto-e-branco e em cores

• Mais memória (160 MB no modelo
básico), expansível a 384 MB

• Maior capacidade de saída: até
500 folhas

Roteiro de venda

Serviços HP Care Pack**
H7599E Resposta em domicílio no próximo dia

útil; 1,8 milhão de páginas, 3 anos

Acessórios HP
J6073A Disco rígido EIO de 20 GB
Q7719A DIMM DDRAM, 100 pinos, 256 MB
Q7720A DIMM DDRAM, 100 pinos, 512 MB
J7934A Servidor de impressão Fast Ethernet

Jetdirect 620n, EIO 10/100TX
J7960A Servidor de impressão Gigabit Ethernet

Jetdirect 625n, EIO 10/100/1000T

C8085A Empilhador de saída/ grampeador
C8091A Cartucho de grampos
C8532A Dispositivo de impressão automática em

duplex
C9152A Kit de manutenção HP de 110 V

(350.000 páginas)
C9153A Kit de manutenção HP de 220 V

(350.000 páginas)

Suprimentos HP
C8543X Cartucho de toner Smart Print HP

(rendimento médio de 30.000
páginas)1

Informações para pedidos:
LJ 9050n Q3722A
LJ 9050dn Q3723A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 30.000 páginas para o modelo 9050; 38.000 páginas para os modelos 9040/9050mfp. 2 É opcional por meio de acessório.

Impressora HP LaserJet série 9050

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas

HP LJ 9050n/dn
• Conexão em rede incorporada

(servidor de impressão incorporado
Fast Ethernet HP Jetdirect) para
compartilhar a impressora
(modelos n e dn)

• Acessório de impressão duplex
(modelo dn)

• Mais memória padrão: memória
DDR de 128 MB (em vez de 64
MB) para processar dados com
mais rapidez (modelos n e dn)

• Bandeja multipropósito de 100
folhas para papéis de até 216
g/m2 (modelos n e dn)

Há ocasiões em que você precisa
copiar, enviar fax, digitalizar ou
enviar documentos por meio digital
e deseja consolidar todos os recursos
em um único dispositivo?

Você necessita imprimir em cores sem
sacrificar o volume de impressão em
preto-e-branco?

?

?



Impressoras HP Color LaserJet

Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Impressora HP Color LaserJet 2600n 2600n
Q6455A

Impressora HP Color LaserJet série 2605dn/dtn 2605dn 2605dtn
Q7822A Q7823A

Impressora HP Color LaserJet série 3600 3600n 3600dn
Q5987A Q5988A

Para grupos de trabalho

Impressora HP Color LaserJet série 3000 3000n 3000dn
Q7534A Q7535A

Impressora HP Color LaserJet série 3800 3800n 3800dn 3800dtn
Q5982A Q5983A Q5984A

Impressora HP Color LaserJet série 4700 4700n 4700dn 4700dtn 4700ph+
Q7492A Q7493A Q7494A Q7495A

Impressora HP Color LaserJet série 5550 5550 5550dn 5550dtn 5550hdn
Q3713A Q3715A Q3716A Q3717A

Para departamentos

Impressora HP Color LaserJet série 9500 9500n 9500hdn
C8546A C8547A
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Impressoras HP Color LaserJet: uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Especificação Códigos Páginas por minuto Ciclo de Memória (MB) Qualidade de Capacidade de entrada Número de Preço Número de
de produto de produto no tamanho carta serviço impressão de papel (folhas/máximo) usuários página

(máximo) (pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Padrão/máx.

Em preto- Cor
e-branco

CLJ 2600n Q6455A 8 8 35.000 16 HP ImageREt 24001 250/5002 5 20

CLJ 2605dn Q7822A 12 10 35.000 64 HP ImageREt 2400 250/2502 5 21

CLJ 2605dtn Q7823A 12 10 35.000 64 HP ImageREt 2400 250/2502 5 21

CLJ 3600n Q5987A 17 17 50.000 64 HP ImageREt 36001 350/8502 10 22

CLJ 3600dn Q5988A 17 17 50.000 128 HP ImageREt 36001 350/8502 10 22

1 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com as tecnologias de resolução aprimorada HP e FastRes
2 Máximo com bandejas de entrada opcionais
n = Rede: compartilhe a impressora entre vários usuários
d = Impressão em frente e verso: imprime nos dois lados do papel
t = Bandeja: bandejas de papel adicionais
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Simplicidade. Desfrute de impressão em
cores com aparência profissional e alta
qualidade. Pronta para uso em rede.

• Impressão da primeira página colorida em apenas 20 segundos
• Extremamente silenciosa
• Impressão em preto-e-branco e em cores a uma velocidade

de até 8 ppm
• Conexão em rede com base em host incorporada para

compartilhamento de forma fácil
• Memória de 16 MB
• Qualidade de imagem impressionante com HP ImageREt 2400
• Rendimento do toner preto de 2.500 páginas e colorido de 2.000 páginas*
• Ciclo de serviço de até 35.000 páginas mensais

HP CLJ 2600n

Você precisa imprimir em frente
e verso?

Você necessita de maior velocidade
de impressão?

HP CLJ 2605dn/dtn
(ver página 21)
• Impressão automática

duplex
• Velocidade de impressão

em preto-e-branco de
12 ppm, 10 ppm em cores

• Compatível com aplicações
PostScript

• Memória de 64 MB
• Slot de memória (modelo dtn)

Você precisa imprimir um volume
maior?

Você necessita de maior velocidade
de impressão?

Você necessita copiar, enviar ou
receber fax ou digitalizar de vez
em quando?

Você necessita de velocidades
maiores de impressão e cópia em
preto-e-branco?

Roteiro de venda

?

?

?

HP CLJ 3600
(ver página 22)
• Até 4.000 páginas em cores
• 17 ppm em preto-e-branco

e em cores
• 64 MB expansíveis
• Impressão em frente e verso

incluída (modelo dn)
• ImageREt 3600

HP CLJ série 2800 AiO
(ver página 45)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização, fax1 e criação
de imagens digitais1

• Volume de impressão recomendado
de 500 a 2.000 páginas mensais

• Imprime e cópia até 19 ppm em
preto-e-branco e até 4 ppm em
cores

• Slot para cartões

Serviços HP Care Pack**
HC123E Retorno à HP, 3 anos
HC124PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

dia útil seguinte, 1 ano
H3110E Instalação e configuração de rede para

1 impressora de rede

Acessórios HP
Q6459A Bandeja e alimentador de papel HP

Color LaserJet de 250 folhas
C6518A Cabo USB (a-b), 2 m

Suprimentos HP
Q6000A Cartucho HP Color LaserJet, preto com

toner ColorSphere (rendimento médio
de 2.500 páginas)*

Q6001A Cartucho HP Color LaserJet, ciano com
toner ColorSphere (rendimento médio
de 2.000 páginas)*

Q6002A Cartucho HP Color LaserJet, amarelo
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 2.000 páginas)*

Q6003A Cartucho HP Color LaserJet, magenta
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 2.000 páginas)*

Informações para pedidos:
CLJ 2600n Q6455A

* Com base em 5% de cobertura 1 Produto multifuncional HP Color LaserJet 2840 AiO

Impressora HP Color LaserJet 2600n

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos criativos,

visite o site na web da HP
em www.hp.com/la/color
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Criatividade. Imprima documentos
facilmente, com aparência profissional
e grande impacto.

• Uma impressora LaserJet em cores, acessível e confiável
• Velocidade de impressão de até 12 ppm em preto-e-branco

e 10 ppm em cores
• Ciclo de serviço de até 35.000 páginas mensais*
• Conectividade com portas paralela e USB de alta velocidade
• PCL 6 e emulação HP PostScript nível 3 em todos os modelos
• Memória de 64 MB, expansível a 320 MB
• Qualidade de imagem impressionante com HP ImageREt 2400
• Velocidade de impressão da primeira página em 20 segundos

no tamanho carta

HP CLJ 2605dn

Você deseja uma bandeja com
grande capacidade para reduzir
o tempo de reposição de papel?

Você precisa imprimir imagens
usando o slot do cartão
fotográfico?

HP CLJ 2605dtn
• Maior capacidade de

entrada com bandeja de papel
para 250 folhas que permite a
instalação de outra bandeja para
500 folhas

• Slot para cartão incluído

A velocidade de impressão é
importante para você?

Você necessita imprimir volumes
elevados e precisa de um toner
com maior capacidade?

Você gostaria de um dispositivo para
consolidar os recursos de impressão,
cópia, digitalização e fax?

Você imprime principalmente
documentos monocromáticos?

HP CLJ série 3600
(ver página 22)
• Desfrute de impressão a uma

velocidade de até 17 ppm em
preto-e-branco e em cores

• Maior ciclo de serviço: até 50.000
páginas por mês

Roteiro de venda

?

?

?

HP CLJ série 2800 AiO
(ver página 45)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização e fax2

• Saída da primeira página (para
impressão): 18 segundos em preto-
e-branco e 29 segundos em cores

• Velocidade de impressão de 20
ppm em preto-e-branco

• Volume de impressão recomendado
de 500 a 2.000 páginas mensais

• Mais memória: 96 MB

Serviços HP Care Pack**
HC123E Retorno à HP, 3 anos
HC124PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

dia útil seguinte, 1 ano
H3110E Instalação e configuração de rede para

1 impressora de rede

Acessórios HP
Q3709A Unidade de bandeja e alimentador de

250 folhas (bandeja 2)
Q3710A1 Unidade de bandeja e alimentador de

500 folhas (bandeja 3)
Q6459A Bandeja e alimentador de papel HP

Color LaserJet de 250 folhas

Suprimentos HP
Q6000A Cartucho HP Color LaserJet, preto com

toner ColorSphere (rendimento médio
de 2.500 páginas)*

Q6001A Cartucho HP Color LaserJet, ciano com
toner ColorSphere (rendimento médio
de 2.000 páginas)*

Q6002A Cartucho HP Color LaserJet, amarelo
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 2.000 páginas)*

Q6003A Cartucho HP Color LaserJet, magenta
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 2.000 páginas)*

Informações para pedidos:
CLJ 2605dn Q7822A
CLJ 2605dtn Q7823A

* Com base em 5% de cobertura. 1 Unidade de bandeja e alimentador para 250 folhas (bandeja 2) necessária para instalar a bandeja de papel para 500 folhas. 2 Produto multifuncional HP Color LaserJet 2840 AiO

Impressora
HP Color LaserJet série 2605dn e 2605dtn

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos cria-
tivos, visite o site na web da HP em

www.hp.com/la/color
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Versatilidade. Impressão fácil, acessível
e com cores excelentes, ideal para
documentos de marketing.

• Qualidade de imagem excepcional com HP ImageREt 3600
• Impressão em preto-e-branco e em cores de até 17 ppm
• Ciclo de serviço de até 50.000 páginas por mês em tamanho

carta
• Primeira página impressa em menos de 14 segundos

em preto-e-branco e em cores
• Aproveite as vantagens de uma porta USB de alta velocidade
• Memória padrão de 64 MB expansíveis
• Capacidade de saída de até 250 folhas
• Rendimento do toner preto de 6.000 páginas e colorido de

4.000 páginas*

HP CLJ 3600n/dn

A velocidade de impressão
é importante para você?

Você gostaria de controlar o acesso
ás cores?

Você precisa imprimir um volume
maior de documentos
mensalmente?

Você necessita de compatibilidade
com PCL 5, PCL 6 e HP PostScript 3?

Você gostaria da flexibilidade de
poder ampliar a memória da
impressora?

HP CLJ série 3800
(ver página 25)
• Maior velocidade de impressão

em cores e em preto-e-branco em
até 22 ppm

• Mais memória padrão: 160 MB
• Ciclo de serviço: 65.000 páginas

por mês
• Compatível com as linguagens

de impressão PCL 5, PCL 6
e HP PostScript 3

• Funcionalidade de controle
de acesso às cores

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
U8037E 3 anos, resposta em domicílio no dia

seguinte
U8038E 3 anos, resposta em domicílio no

mesmo dia
U8039PE Pós-garantia, 1 ano, resposta em

domicílio no dia seguinte

U8040PE Pós-garantia, 1 ano, resposta em
domicílio no mesmo dia

U8041E 4 anos, resposta em domicílio no dia
seguinte

U8042E 5 anos, resposta em domicílio no dia
seguinte

H3110E Instalação e configuração de rede para
1 impressora de rede

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
Q5985A Bandeja e alimentador de papel

HP Color LaserJet de 500 folhas

Suprimentos HP
Q6470A Cartucho HP Color LaserJet, preto com

toner ColorSphere (rendimento médio
de 6.000 páginas)*

Q6471A Cartucho HP Color LaserJet, ciano com
toner ColorSphere (rendimento médio de
4.000 páginas)*

Q6472A Cartucho HP Color LaserJet, amarelo
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 4.000 páginas)*

Q6473A Cartucho HP Color LaserJet, magenta
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 4.000 páginas)*

Informações para pedidos:
CLJ 3600n Q5987A
CLJ 3600dn Q5988A

* Com base em 5% de cobertura.

Impressora
HP Color LaserJet série 3600

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos cria-
tivos, visite o site na web da HP em

www.hp.com/la/color
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Impressoras HP Color LaserJet: grupos de trabalho

Especificação Códigos Páginas por minuto Ciclo de Memória Qualidade Capacidade de entrada Número de Preço Número
de produto de produto no tamanho carta (máximo) serviço (MB) de impressão de papel (folhas/máximo) usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Em preto-e-branco Cor Padrão/máx. Caract.

especial

CLJ 3000n Q7534A 30 15 60.000 128 HP ImageREt 24001 350/8502 15 24

CLJ 3000dn Q7535A 30 15 60.000 256 HP ImageREt 24001 350/8502 15 24

CLJ 3800n Q5982A 22 22 65.000 160 HP ImageREt 36001 350/8502 20 25

CLJ 3800dn Q5983A 22 22 65.000 288 HP ImageREt 36001 350/8502 20 25

CLJ 3800dtn Q5984A 22 22 65.000 288 HP ImageREt 36001 350/8502 20 25

CLJ 4700n Q7492A 31 31 100.000 160 HP ImageREt 36001 600/2.6002 30 26

CLJ 4700dn Q7493A 31 31 100.000 288 HP ImageREt 36001 600/2.6002 30 26

CLJ 4700dtn Q7494A 31 31 100.000 288 HP ImageREt 36001 1.600/2.6002 30 26

CLJ 4700ph+ Q7495A 31 31 100.000 544 HP ImageREt 36001 2.6002 30 26

CLJ 5550 Q3713A 27 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120.000 160 HP ImageREt 36001 600/2.1002 A3 35 27

CLJ 5550dn Q3715A 28 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120.000 160 HP ImageREt 36001 600/2.1002 A3 35 27

CLJ 5550dtn Q3716A 28 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120.000 288 HP ImageREt 36001 600/2.1002 A3 35 27

CLJ 5550hdn Q3717A 28 (cta.)/14 (A3) 28 (cta.)/14 (A3) 120.000 288 HP ImageREt 36001 2.100 A3 35 27

1 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com as tecnologias de resolução aprimorada HP e FastRes
2 Máximo com bandejas de entrada opcionais
n = Rede: compartilha a impressora entre vários usuários
d = Impressão em frente e verso: imprime nos dois lados do papel
t = Bandeja: bandejas de papel adicionais
ph+ = Recursos avançados para manuseio do papel e mais opções de interface e conectividade
h = Disco rígido: instalado para armazenar e recuperar trabalhos
m = Classificador para várias caixas de correio com 3 bandejas
s = Opções de grapeador/empilhador para manuseio avançado de papéis
x = Acessório para fax analógico

23



Para grupos de trabalho

Inovação. Ideal para migração de
impressão monocromática para colorida
apenas quando necessária. Rápida,
econômica e confiável.

• Alto desempenho. Impressões em preto-e-branco
de até 30 ppm e em cores de até 15 ppm

• Ciclo de serviço de até 60.000 páginas por mês em
tamanho carta

• Rendimento do toner preto de 6.000 páginas e colorido de 3.500 páginas*
• Primeira página impressa: menos de 11 segundos em impressões

em preto-e-branco e menos de 15 segundos em cores
• Aproveite as vantagens de uma porta USB de alta velocidade

e um slot EIO
• Memória padrão de 128 MB expansíveis
• Funcionalidade de controle de acesso às cores

HP CLJ 3000n/dn

Você precisa imprimir documentos
coloridos com muita freqüência?

HP CLJ série 3800
(ver página 25)
• Rendimento do toner colorido de

6.000 páginas*
• Velocidade de impressão de 22

ppm em preto-e-branco e em cores
• Memória de 160 MB expansível
• Ciclo de serviço de 65.000

páginas mensais
• Funcionalidade de controle de

acesso às cores

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
U8037E 3 anos, resposta em domicílio no dia

seguinte
U8038E 3 anos, resposta em domicílio no

mesmo dia
U8039PE Pós-garantia, 1 ano, resposta em

domicílio no dia seguinte
U8040PE Pós-garantia, 1 ano, resposta em

domicílio no mesmo dia

U8041E 4 anos, resposta em domicílio
no dia seguinte

U8042E 5 anos, resposta em domicílio
no dia seguinte

H3110E Instalação e configuração de rede
para 1 impressora de rede

Acessórios HP
Q7721A AX DIMM DDR SDRAM, 200 pinos, 128 MB
Q7722A AX DIMM DDR SDRAM, 200 pinos, 256 MB
Q7723A AX DIMM DDR SDRAM, 200 pinos, 512 MB
C6518A Cabo USB, 2 m
Q5985A Bandeja e alimentador de papel

HP Color LaserJet de 500 folhas

Suprimentos HP
Q7560A Cartucho HP Color LaserJet, preto

(rendimento médio de 6.500 páginas)*
Q7561A Cartucho HP Color LaserJet, ciano

(rendimento médio de 3.500 páginas)*
Q7562A Cartucho HP Color LaserJet, amarelo

(rendimento médio de 3.500 páginas)*
Q7563A Cartucho HP Color LaserJet, magenta

(rendimento médio de 3.500 páginas)*

Informações para pedidos:
CLJ 3000n Q7534A
CLJ 3000dn Q7535A

* Com base em 5% de cobertura.

Impressora
HP Color LaserJet série 3000

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos cria-
tivos, visite o site na web da HP em

www.hp.com/la/color
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Para grupos de trabalho

Impressão LaserJet rápida, de alta
qualidade, cores brilhantes,
simplicidade e confiabilidade
incorporadas.

• Alto desempenho. Impressões em preto-e-branco e em cores de até 22 ppm
• Ciclo de serviço de até 65.000 páginas por mês em tamanho carta
• Primeira página impressa: menos de 12 segundos em impressões

em preto-e-branco e em cores
• Aproveite as vantagens de uma porta USB de alta velocidade e um slot EIO
• Memória padrão a partir de 160 MB
• Capacidade de saída de até 250 folhas
• Até 600 x 600 dpi com HP ImageREt 3600
• Rendimento de toner preto e colorido de até 6.000 páginas*

HP CLJ 3800n/dn/dtn

A velocidade de impressão
é importante para você?

Você necessita de uma impressora
capaz de processar uma carga de
trabalho maior?

Você gostaria da flexibilidade de
poder imprimir em vários papéis
com possibilidades de
acabamento?

HP CLJ série 4700
(ver página 26)
• Mais rápida na impressão da

primeira página (menos de 10
segundos)

• Memória de 160 MB expansíveis
• Recursos avançados de manuseio

de papel
• Maior ciclo de serviço: até

100.000 páginas por mês
• Rendimento de toner preto e

colorido de até 10.000 páginas*
• Grampeador e empilhador

incluídos para 150 folhas
(modelo ph+)

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
U8037E 3 anos, resposta em domicílio

no dia seguinte
U8038E 3 anos, resposta em domicílio

no mesmo dia
U8039PE Pós-garantia, 1 ano, resposta

em domicílio no dia seguinte

U8040PE Pós-garantia, 1 ano, resposta em domicílio
no mesmo dia

U8041E 4 anos, resposta em domicílio no dia
seguinte

U8042E 5 anos, resposta em domicílio no dia
seguinte

H3110E Instalação e configuração de rede para
1 impressora de rede

Acessórios HP
Q7721A AX DIMM DDR SDRAM, 200 pinos, 128 MB
Q7722A AX DIMM DDR SDRAM, 200 pinos, 256 MB
Q7723A AX DIMM DDR SDRAM, 200 pinos, 512 MB
C6518A Cabo USB, 2 m
Q5985A Bandeja e alimentador de papel

HP Color LaserJet de 500 folhas

Suprimentos HP
Q6470A Toner ColorSphere, preto (rendimento

médio de 6.000 páginas)*
Q7581A Toner ColorSphere, ciano (rendimento

médio de 6.000 páginas)*
Q7582A Toner ColorSphere, amarelo (rendimento

médio de 6.000 páginas)*
Q7583A Toner ColorSphere, magenta (rendimento

médio de 6.000 páginas)*

Informações para pedidos:
CLJ 3800n Q5982A
CLJ 3800dn Q5983A
CLJ 3800dtn Q5984A

* Com base em 5% de cobertura.

Impressora
HP Color LaserJet série 3800

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos cria-
tivos, visite o site na web da HP em

www.hp.com/la/color
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Para grupos de trabalho

Produtividade. Garanta desempenho
sólido e cores brilhantes para grupos
de trabalho, com a impressora HP para
escritórios.

• Velocidade de impressão de até 30 ppm em preto-e-branco
e em cores

• Ciclo de serviço de até 100.000 páginas mensais*
• Uma porta USB de alta velocidade, uma porta paralela,

dois slots EIO
• Memória padrão de 160 MB expansível
• Capacidade de saída de até 500 folhas
• Impressão da primeira página em menos de 10 segundos em

preto-e-branco e em cores
• Rendimento de toner preto e colorido de até 10.000 páginas*

HP CLJ série 4700

Você gostaria de um dispositivo
para consolidar os recursos de
impressão, cópia, fax, digitalização
e envio digital?

Você também gostaria da
flexibilidade de imprimir em
papéis A3?

HP CLJ 4730x mfp
(ver página 55)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização, fax e envio digital
em rede

• Volume de impressão recomendado
de 2.500 a 10.000 páginas
mensais

• Disco rígido EIO de 20 GB
• Possibilidade de agregar dois tipos

diferentes de dispositivos de
acabamento de documentos

HP CLJ série 5550
(ver página 27 )
• Memória de 160 MB
• Velocidade 27 ppm em tamanho

carta e 14 ppm em tamanho A3
• Rendimento de toner preto e colorido

de 12.000 páginas*
• Rede incluída (modelo dn em diante)

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
H3113E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
H3118E Resposta em domicílio em menos de 4

horas, 3 anos
H2872E / Instalação e configuração de rede
H3183PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

dia seguinte, 1 ano
U2034PE Pós-garantia, resposta em domicílio

Acessórios HP
Q7003A Grampeador/empilhador com

separação de trabalhos
Q7499A Bandeja de entrada de 500 folhas
Q7721A DIMM SDRAM de 128 MB
Q7722A DIMM SDRAM de 256 MB
Q7723A DIMM SDRAM de 512 MB
J6073A Disco rígido EIO HP de 20 GB
J7934A Servidor de impressão interno

Fast Ethernet Jetdirect 620n

J7960A Servidor de impressão interno Gigabit
Ethernet Jetdirect 625n

Q7501A Pedestal

Suprimentos HP
Q5950A Cartucho HP Color LaserJet, preto com

toner ColorSphere (rendimento médio
de 11.000 páginas)*

Q5951A Cartucho HP Color LaserJet, ciano com
toner ColorSphere (rendimento médio
de 10.000 páginas)*

Q5952A Cartucho HP Color LaserJet, amarelo
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 10.000 páginas)*

Q5953A Cartucho HP Color LaserJet, magenta
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 10.000 páginas)*

C8091A Cartucho de 5.000 grampos

Informações para pedidos:
CLJ 4700 Q7491A
CLJ 4700n Q7492A
CLJ 4700dn Q7493A
CLJ 4700dtn Q7494A
CLJ 4700ph+ Q7495A

* Com base em 5% de cobertura.

Impressora
HP Color LaserJet série 4700

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos cria-
tivos, visite o site na web da HP em

www.hp.com/la/color
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Para grupos de trabalho
Rendimento. Documentos impressos
facilmente em cores incríveis, em frente
e verso, com esta impressora robusta
para grandes grupos de trabalho ou
departamentos.

• Desfrute da impressão em formato A3
• Qualidade de imagem profissional: HP ImageREt 3600
• Maior produtividade em até 27 ppm em cores e em preto-e-branco

em tamanho carta e 14 ppm em A3
• Processador rápido de 533 MHz
• Rendimento do toner de até 12.000 páginas em preto-e-branco

e em cores*
• Visor gráfico de fácil utilização e acesso aos suprimentos pela

parte frontal
• Memória padrão de 160 MB
• Ciclo de serviço de até 120.000 páginas mensais

HP CLJ série 5550

Você deseja imprimir pequenas
tiragens de material de marketing
no escritório?

Você necessita de impressões sem
bordas em formato até 11 x 17"?

Você precisa imprimir um volume
maior?

HP CLJ série 9500
(ver página 29)
• Melhor qualidade de impressão

com HP ImageREt 4800
• Ciclo de serviço de até 200.000

páginas mensais
• Maior capacidade de entrada

(3.100 folhas)
• Opções de saída e de acabamento:

empilhador, grampeador/
empilhador, (modelos hdn e gp)

• Impressão até 13 x 19" com borda
ou 11 x 17" sem borda

• Rendimento do toner de até 25.000
páginas em preto-e-branco e em
cores

Você gostaria de um dispositivo para
consolidar os recursos de impressão,
cópia, fax, digitalização e envio
digital?

Você necessita de maior capacidade
de entrada de papel e de opções de
acabamento de documentos?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 55)
• Funciones adicionales:

copiado, escaneado, fax y envío
digital en red

• Volumen mensual recomendado de
5,000 a 25,000 páginas

• Capacidad de entrada de 3,100
hojas

• Opción de 4 diferentes tipos de
dispositivos de acabado de
documentos

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)
• Recursos adicionais:

cópia, digitalização, fax e envio
digital em rede

• Volume recomendado de 5.000
a 25.000 páginas mensais

• Capacidade de entrada de
3.100 folhas

• Opção de quatro tipos diferentes
de dispositivos de acabamento de
documentos

Roteiro de venda

?
?

Serviços HP Care Pack**
H3184PE Resposta em domicílio no próximo dia

útil, 1 ano de pós-garantia
H5549E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
H2691E Resposta em domicílio no mesmo dia,

3 anos

Acessórios HP
C7130B Bandeja de papel para 500 folhas
C9669B Pedestal para impressora
J7934A Servidor de impressão interno Jetdirect

620n
J6058A Jetdirect 680n (802.11b, EIO)
J6073A Disco rígido EIO de 20 GB

Suprimentos HP
Q9730A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,

preto (rendimento médio de 13.000
páginas)*

Q9731A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
ciano (rendimento médio de 12.000
páginas)*

Q9732A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
amarelo (rendimento médio de 12.000
páginas)*

Q9733A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
magenta (rendimento médio de 12.000
páginas)*

C9734B Kit de transferência, 120.000 páginas
Q3984A Kit de fusor (110v), 150.000 páginas
Q3985A Kit de fusor (220v), 150.000 páginas

Informações para pedidos:
CLJ 5550 Q3713A
CLJ 5550dn Q3715A
CLJ 5550dtn Q3716A
CLJ 5550hdn Q3717A

* Com base em 5% de cobertura.

Impressora HP Color LaserJet série 5550

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos cria-
tivos, visite o site na web da HP em

www.hp.com/la/color
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Impressoras HP Color LaserJet: para departamentos

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Memória Qualidade de Capacidade de entrada Número de Preço Número
de produto de produto no tamanho carta (máximo) serviço (MB) impressão de papel (folhas/máximo) usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Em preto-e- Cor Padrão/máx. Caract.
branco especial

CLJ 9500n C8546A 24 (cta.)/12 (A3) 24 (cta.)/12 (A3) 200.000 160 HP ImageREt 48001 1.100/3.1002 A3 35 29

1 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com as tecnologias de resolução aprimorada HP e FastRes
2 Máximo com bandejas de entrada opcionais
n = Rede: compartilha a impressora entre vários usuários
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Para departamentos
Qualidade. Ideal para pequenas empresas
ou áreas de atendimento ao público de
grandes empresas que precisam publicar
uma ampla gama de documentos
promocionais, com maior controle sobre
conteúdo, tempo de impressão e custo.

• Velocidade de impressão de até 24 ppm em tamanho
carta e 12 ppm em A3, em preto-e-branco e em cores

• Ciclo de serviço de até 200.000 páginas mensais*
• Memória padrão de 160 MB
• Capacidade de entrada de 1.100 folhas ou de até 3.100

com as bandejas de entrada opcionais (modelo hdn)
• Rendimento do toner de até 25.000 páginas em

preto-e-branco e em cores
• Imprime até 13 x 19" com borda e 11 x 17" sem borda

HP CLJ 9500n

Você gostaria de um dispositivo
para consolidar os recursos de
impressão, cópia, fax, digitalização
e envio digital?

Você necessita de maior
capacidade de entrada de papel
e de opções de acabamento de
documentos?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)
• Recursos adicionais: cópia,

digitalização, fax e envio digital
em rede

• Volume recomendado de 5.000
a 25.000 páginas mensais

• Capacidade de entrada de 3.100
folhas

• Opção de quatro tipos diferentes
de dispositivos de acabamento de
documentos

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
U6487E Resposta em domicílio no próximo

dia útil, 3 anos
U6488E Resposta em domicílio em 4 horas,

13x5, suporte de hardware, 3 anos
U3997E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos

Acessórios HP
C9674A Acessório para impressão automática

duplex
C7848A Módulo de memória de 64 MB
C9653A Módulo de memória de 256 MB
C8088B Módulo multifuncional
C8084A Empilhador de 3.000 folhas
C8085A Grampeador/empilhador de 3.000

folhas

Suprimentos HP
C8550A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,

preto (rendimento médio de 25.000 páginas)*
C8551A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,

ciano (rendimento médio de 25.000 páginas)*
C8552A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,

amarelo (rendimento médio de 25.000 páginas)*
C8553A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,

magenta (rendimento médio de 25.000 páginas)*

C8554A Kit de limpeza, 50.000 páginas
C8555A Kit de transferência, 200.000 páginas
C8556A Kit de fusor, 100.000 páginas
C8560A Kit de fotorreceptor, preto, 40.000 páginas
C8561A Kit de fotorreceptor, ciano, 40.000 páginas
C8562A Kit de fotorreceptor, amarelo, 40.000

páginas
C8563A Kit de fotorreceptor, magenta, 40.000

páginas

Informações para pedidos:
CLJ 9500n C8546A

* Com base em 5% de cobertura.

Impressora HP Color LaserJet série 9500

Para obter mais informações sobre
custos de impressão e projetos cria-
tivos, visite o site na web da HP em

www.hp.com/la/color
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Impressoras jato de tinta HP

Uso pessoal
Impressora portátil HP Deskjet série 460 460cb 460wf

C8151A C8152A
Impressora HP Deskjet série 9800 9800

C8165A
Equipes e pequenos grupos de trabalho
Impressora em cores HP Officejet Pro série K550 K550 K550dtn

C8157A C8158A
Impressora HP Business Inkjet série 2300 2300 2300n 2300dtn

C8125A C8126A C8127A
Impressora em cores HP Officejet Pro série K850 K850

C8177A
Impressora HP Business Inkjet série 2800 2800 2800dt 2800dtn

C8174A C8163A C8164A

b = Bateria
c = Leitora de cartão
d = Impressão em frente e verso: imprime nos dois lados do papel
n = Rede: compartilha a impressora entre vários usuários
t = Bandeja: bandejas de papel adicionais
w = Sem fio

30



Impressoras jato de tinta HP: uso pessoal

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Memória Qualidade de Capacidade de entrada Número de Preço Número
de produto de produto tamanho carta (máximo) serviço (MB) impressão de papel (folhas/máximo) usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Em preto-e-branco Cor Padrão/ Caract.

máx. especial

DJ 460cb C8151A 17 16 500 32 4.8001 50 portátil 1 32

DJ 460wf C8152A 17 16 500 32 4.8001 50 portátil 1 32

DJ 9800 C8165A 30(cta.)/12,6(A3) 20(cta.)/8(A3) 5.000 32 4.800 x 1.200 150 A3+ 1 33

1 Para colorida e 1.200 x 1.200 dpi na reprodução em preto-e-branco
b = Bateria
c = Leitora de cartão
d = Impressão em frente e verso: imprime nos dois lados do papel
wbt = Funcionalidade Bluetooth® para impressão sem fio
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Uso pessoal

Obtenha verdadeira mobilidade com a
nova e completa impressora portátil da
HP que oferece conectividade sem fio
Wi-Fi e Bluetooth® opcional.

• Velocidade de impressão de até 17 ppm em preto-e-branco
e 16 ppm em cores

• Aproveite as vantagens da impressão fotográfica direta com
slots CF, SD e MMC e da funcionalidade PictBridge™

• Impressão sem fio opcional com Bluetooth® ou WLAN 802.11b/g
• Impressão fotográfica sem bordas de 10 x 15 cm
• Impressão com resolução de até 1.200 x 1.200 dpi em

preto-e-branco e de 4.800 x 1.200 dpi em cores em papéis
fotográficos Premium

HP DJ 460cb

Você gostaria de imprimir sem fio
remotamente, em qualquer lugar e
a qualquer momento?

HP DJ 460wf
• Impressão sem fio opcional com

Bluetooth® ou WLAN
802.11b/g

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
U8232E Retorno à HP, 2 anos
U4781E Retorno à HP, 3 anos
U4783PE Retorno à HP - pós-garantia,

1 ano adicional

Acessórios HP
C8232A Maleta de transporte para

computador e impressora portáteis
CB004A Placa Bluetooth® para impressora

Suprimentos HP
C9363WL HP 97 Cartucho colorido
C8766WL HP 95 Cartucho colorido
C8765WL HP 94 Cartucho preto
C9368AL HP 100 Cartucho fotográfico cinza
C9369WL HP 99 Cartucho fotográfico

Informações para pedidos:
DJ 460cb Q8151A
DJ 460wf Q8152A

Impressora portátil
HP Deskjet série 460

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal
Satisfaça uma grande variedade de
necessidades comerciais e crie imagens
intensas com essa impressora compacta
A3+.

• Fotos de qualidade profissional com tecnologia de impressão
com 6 tintas

• Velocidades de impressão avançadas de até 30 ppm em
preto-e-branco e 20 ppm em cores1

• Cor com resolução otimizada de até 4.800 dpi e 1.200 de
entrada

• Impressão sem bordas em tamanhos de 10 x 15 cm até A3+
• Poderoso ciclo de serviço de até 5.000 páginas mensais
• Flexibilidade na impressão: aceita grande varie dade de

papéis de 60 a 280 g/m2

HP DJ 9800

Você precisa imprimir um volume
mensal maior?

Você gostaria de aproveitar as
vantagens proporcionadas pelos
cartuchos de tinta individuais?

HP OJ Pro série K850
(ver página 37)
• 4 cartuchos diferentes de grande

capacidade e com cabeças de
impressão de longa duração

• Conexão em rede incorporada
para compartilhar a impressora
(modelo dn)

• Ciclo de serviço de até 6.250
páginas mensais

Você precisa imprimir um volume
mensal maior?

Você precisa compartilhar com um
número maior de usuários?

HP BIJ 2800
(ver página 38)
• Ciclo de serviço de até 12.000

páginas mensais
• Compartilhamento com até 15

usuários

Roteiro de venda

? ?

Serviços HP Care Pack**
H3680E Resposta em domicílio no próximo dia

útil, 3 anos
H3819PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

próximo dia útil, 1 ano
H3110E Instalação e configuração de rede

Acessórios HP
C2950A Cabo paralelo IEEE (tipo B), 2 m
C2951A Cabo paralelo IEEE (tipo B), 3 m
C6518A Cabo USB, 2 m
C8258A Acessório de impressão duplex

para HP BIJ série 2800 e série
HP Designjet 9800

J6035C Servidor de impressão externo HP
Jetdirect 175x Fast Ethernet, paralelo

J6061A Servidor de impressão externo sem cabos
HP Jetdirect 380x 802.11b

J7951A Servidor de impressão externo sem cabos
HP Jetdirect ew2400: Fast Ethernet e
802.11g, USB 2.0

Suprimentos HP
C8765WL HP 94 Cartucho preto
C8766WL HP 95 Cartucho colorido
C8767WL HP 96 Cartucho preto
C9363WL HP 97 Cartucho colorido
C9369WL HP 99 Cartucho fotográfico
C9368AL HP 100 Cartucho fotográfico cinza

Informações para pedidos:
DJ 9800 C8165A

1 As especificações de velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de prova atuais do setor.

Impressora HP Deskjet série 9800

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Impressoras jato de tinta HP: equipes e pequenos grupos de trabalho

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Memória Qualidade de Capacidade de entrada Número de Preço Número
de produto de tamanho carta (máximo) serviço (MB) impressão de papel (folhas/máximo) usuários de página

produto (pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Em preto-e-branco Cor Padrão/ Caract.

máx. especial

OJ Pro K550 C8157A 37 33 7.500 32 4.800 x 1.2002 250/6004 5 35

OJ Pro K550dtn C8158A 37 33 7.500 32 4.800 x 1.2002 600 5 35

BIJ 2300 C8125A 26 22 10.000 64 4.800 x 1.2002 400/6504 8 36

BIJ 2300n C8126A 26 22 10.000 64 4.800 x 1.2002 400/6504 8 36

BIJ 2300dtn C8127A 26 22 10.000 64 4.800 x 1.2002 650 15 36

OJ Pro K850 C8177A 24(cta.)/11,5(A3) 21(cta.)/10,5(A3) 6.250 32 4.800 x 1.2002 150 A3+ 5 37

BIJ 2800 C8174A 24(cta.)/13,5(A3) 21(cta.)/12(A3) 12.000 96 4.800 x 1.2003 150/4004 A3+ 151 38

BIJ 2800dt C8163A 24(cta.)/13,5(A3) 21(cta.)/12(A3) 12.000 96 4.800 x 1.2003 400 A3+ 151 38

BIJ 2800dtn C8164A 24(cta.)/13,5(A3) 21(cta.)/12(A3) 12.000 96 4.800 x 1.2003 400 A3+ 15 38

1 Com placa de rede EIO opcional
2 Em cores e 1.200 x 1.200 dpi em preto-e-branco
3 Em cores e 1.200 x 600 dpi em preto-e-branco
4 Máximo com bandeja de entrada opcional
d = Impressão em frente e verso: imprime nos dois lados do papel
n = Rede: compartilha a impressora entre vários usuários
t = Bandeja: bandejas de papel adicionais
w = Rede sem fio: economize
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Equipes e pequenos grupos de trabalho

A mais rápida impressora1 em cores
para empresas, com custos por página2

até 30% mais baixos.

• Os custos de manutenção mais baixos
• Velocidade de impressão de até 37 ppm em preto-e-branco

e 33 ppm em cores, em rascunho e qualidade a laser com
velocidade de até 12 ppm em preto-e-branco e 10 ppm em cores

• Ciclo de serviço de até 7.500 páginas por mês em A4
• Uma porta USB 2.0 de alta velocidade
• Bandeja de entrada para 250 folhas
• Impressão com resolução otimizada de até 1.200 x 1.200 dpi

em preto-e-branco e até 4.800 x 1.200 dpi em cores e 1.200 dpi
de entrada em impressão em cores

HP OJ Pro K550

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho?

Você deseja uma bandeja com
grande capacidade para reduzir o
tempo de reposição de papel?

Você gostaria de aproveitar as
vantagens da impressão remota
sem fio?

HP OJ Pro K550dtn
• Acessório para impressão

automática duplex
• Fast Ethernet 802.3 com cabos

incorporada (conector RJ-45)
• Segunda bandeja de entrada

para 350 folhas

Você deseja uma bandeja com
grande capacidade para reduzir
o tempo de reposição de papel?

HP BIJ série 2300
(ver página 36)
• Capacidade de entrada para 400

folhas (expansível até 650 folhas)
• PCL 5e, PCL 6, emulação

HP PostScript nível 3
• 1 slot EIO, slot paralelo

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
HC240E Retorno á HP, 2 anos
HC241E Retorno à HP, 3 anos
HC242PE Retorno à HP - pós-garantia,

1 ano adicional

Acessórios HP
C8255A Dispositivo de impressão automática em

duplex para jato de tinta
C8256A Bandeja de papel para 350 folhas para

jato de tinta

Suprimentos HP
C9385AL HP 88 Cartucho preto
C9386AL HP 88 Cartucho ciano
C9387AL HP 88 Cartucho magenta
C9388AL HP 88 Cartucho amarelo

C9391AL HP 88 Cartucho ciano grande
C9392AL HP 88 Cartucho magenta grande
C9393AL HP 88 Cartucho amarelo grande
C9396AL HP 88 Cartucho preto grande

Informações para pedidos:
OJ Pro K550 C8157A
OJ Pro K550dtn C8158A

Impressora colorida
HP Officejet Pro série K550

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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1 Em comparação com impressoras a laser
e jato de tinta com preço inferior a € 500.
2 Comparações de custo por página (CPP)
dos suprimentos a laser com base nas
especificações publicadas pelos fabricantes
dos cartuchos de maior capacidade
disponível para impressoras a laser em
cores com preço inferior a € 500 e para
equipamentos a laser monocromáticos com
preço inferior a € 250, conforme infor-
mação da Current Analysis, Inc. em maio
de 2005. O CPP do modelo HP Officejet
Pro série K550 se baseia no uso de
cartuchos HP 88 de alta capacidade (não
incluídos; vendidos em separado), no preço
estimado de venda ao público e na capaci-
dade publicada. Os resultados podem
variar.



Equipes e pequenos grupos de trabalho
Desfrute de alto desempenho e
funcionamento lucrativo com essa
impressora em cores com possibilidade
de conexão em rede.

• Maior produtividade: até 26 ppm em preto-e-branco e 22 ppm em cores
• Poderoso processador de 256 MHz e memória incorporada de 64 MB
• Impressionantes imagens gráficas em cores e fotos com tecnologia

de precisão HP PhotoREt III ou com resolução otimizada de até
4.800 dpi

• HP PCL 6/5e e emulação HP PostScript nível 3
• Capacidade de entrada para 400 folhas (expansível até 650 folhas)

HP BIJ 2300

Você deseja uma bandeja com
grande capacidade para reduzir
o tempo de reposição de papel?

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho?

HP BIJ 2300n/dtn
• Placa de rede HP Jetdirect 620n

para compartilhamento (modelos
n e dtn)

• Maior capacidade máxima de
entrada padrão de 650 folhas
(modelo dtn)

• Acessório de impressão em frente
e verso padrão (modelo dtn)

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
H5777PE Resposta em domicílio no próximo dia

útil, 1 ano
H76723E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos

Acessórios HP
C7848A Módulo de memória de 64 MB (DIMM

SDRAM de 100 pinos)
C9121A Módulo de memória de 128 MB

(DIMM SDRAM de 100 pinos)
C8247A Acessório para impressão automática

duplex
C8245A Segunda bandeja de papel para 500

folhas

C6518A Cabo USB, 2 m
C2951A Cabo bidirecional paralelo homologado

IEEE-1284, 2 m

Suprimentos HP
C4844AL HP 10 Cartucho preto
C4836AL HP 11 Cartucho ciano

C4837AL HP 11 Cartucho magenta
C4838AL HP 11 Cartucho amarelo
C4810A HP 11 Cabeça de impressão preta
C4811A HP 11 Cabeça de impressão ciano
C4812A HP 11 Cabeça de impressão magenta
C4813A HP 11 Cabeça de impressão amarela

Informações para pedidos:
BIJ 2300 C8125A
BIJ 2300n C8126A
BIJ 2300dtn C8127A

Impressora HP Business Inkjet série 2300

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Equipes e pequenos grupos de trabalho

Impressão rápida e de qualidade
profissional para escritórios, mais
econômica e com conexão em rede
opcional ou incorporada1.

• Velocidade de impressão de até 24 ppm em preto-e-branco e
21 ppm em cores para A4

• Com resolução otimizada de até 4.800 x 1.200 dpi em papel
fotográfico Premium

• 4 cartuchos diferentes de grande capacidade e com cabeças
de impressão de longa duração

• Bandeja de entrada para 150 folhas
• Ciclo de serviço de até 6.250 páginas mensais

HP OJ Pro K850

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Você gostaria de desfrutar da
comodidade que oferece uma
bandeja com grande capacidade
para não precisar realimentá-la
constantemente?

Você necessita de uma impressora
capaz de processar uma carga de
trabalho maior?

HP BIJ série 2800
(ver página 38)
• Memória padrão de 96 MB

expansível até 544 MB com
2 slots DIMM padrão

• Ciclo de serviço de até 12.000
páginas mensais

• Capacidade de entrada para
400 folhas (modelos dt e dtn)

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
HC240E Retorno á HP, 2 anos
HC241E Retorno à HP, 3 anos
HC242PE Retorno à HP - pós-garantia,

1 ano adicional

Acessórios HP
C8258A Dispositivo de impressão duplex
J6061A Servidor de impressão externo sem

cabos Jetdirect 380x (compatível com as
especificações USB 2.0; 802.11b)

J7942A Servidor de impressão externo Jetdirect en3700
J7951A Servidor de impressão externo sem

cabos e Fast Ethernet Jetdirect ew2400 802.11g
J6035D Servidor de impressão externo Jetdirect 175x

Suprimentos HP
C4844AL HP 10 Cartucho preto
C4836AL HP 11 Cartucho ciano
C4837AL HP 11 Cartucho magenta
C4838AL HP 11 Cartucho amarelo
C4810A HP 11 Cabeça de impressão preta
C4811A HP 11 Cabeça de impressão ciano
C4812A HP 11 Cabeça de impressão magenta

C4813A HP 11 Cabeça de impressão amarela
C4814AL HP 13 Cartucho preto
C4815AL HP 13 Cartucho ciano
C4816AL HP 13 Cartucho magenta
C4817AL HP 13 Cartucho amarelo

Informações para pedidos:
OJ Pro K850 C8177A

1 Conexão em rede incorporada incluída no modelo HP Officejet Pro K850dn.

Impressora colorida
HP Officejet Pro série K850

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Equipes e pequenos grupos de trabalho
Uma impressora em cores para A3+
potente, lucrativa e com baixo custo de
operação para equipes de trabalho.

• Impressão produtiva com velocidades de até 24 ppm em
preto-e-branco e 21 ppm em cores

• Qualidade fotográfica superior com resolução em cores otimizada
de até 4.800 x 1.200 dpi em papel fotográfico Premium

• Memória padrão de 96 MB expansível até 544 MB com
2 slots DIMM padrão

• Ciclo de serviço de até 12.000 páginas mensais
• Capacidade de entrada para 400 folhas (modelo básico)
• Linguagens da impressora HP PCL 5c, HP PCL 6, emulação

HP PostScript nível 3

HP BIJ 2800

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

Deseja maior capacidade de
entrada com uma segunda bandeja
de papel?

HP BIJ 2800dt
• Com impressão automática em

frente e verso
• Mais opções de papel: Bandeja

adicional para 250 folhas

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho?

HP BIJ 2800dtn
• Pronta para uso em rede: servidor

de impressão Fast Ethernet
HP Jetdirect 620n

Roteiro de venda

? ?

Serviços HP Care Pack**
H76723E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
H5777PE Resposta em domicílio no dia seguinte,

1 ano
H3110E Instalação e configuração de rede

Acessórios HP
C8258A Acessório de impressão duplex

HP Business Inkjet série 2800
C8261A Bandeja de 250 folhas HP Business

Inkjet série 2800
Q1887A DIMM SDRAM de 64 MB
C9121A DIMM SDRAM de 128 MB

Suprimentos HP
C4844AL HP 10 Cartucho preto
C4836AL HP 11 Cartucho preto
C4837AL HP 11 Cartucho ciano
C4838AL HP 11 Cartucho magenta
C4810A HP 11 Cabeça de impressão preta
C4811A HP 11 Cabeça de impressão ciano

C4812A HP 11 Cabeça de impressão magenta
C4813A HP 11 Cabeça de impressão amarela

Informações para pedidos:
BIJ 2800 C8174A
BIJ 2800dt C8163A
BIJ 2800dtn C8164A

Impressora HP Business Inkjet série 2800

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Produtos multifuncionais HP (MFP e AiO)
Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 6310
HP Officejet 6310 EU+ Q5801B
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 7310
HP Officejet 7310 EU+ Q5562B
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 7410
HP Officejet 7410 EU+ Q5569B
Produto multifuncional: impressora, scanner, copiadora NOVO! CM1015 CM1017
HP Color LaserJet CM1015/CM1017 CB394A CB395A
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 2820 2840
HP Color LaserJet série 2800 Q3948A Q3950A
Produto multifuncional: impressora, scanner, copiadora NOVO! M1005
HP LaserJet M1005 CB376A
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 3050
HP LaserJet 3050 Q6504A
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 3052 3055
HP LaserJet 3052/30552 Q6502A Q6503A
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 3380
HP LaserJet 3380 Q2660A
Produto multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora 3390
HP LaserJet 3390 Q6500A
Para grupos de trabalho
HP LaserJet série M4345mfp NOVO! M4345 M4345x

CB425A CB426A
HP Color LaserJet série 4730x mfp 4730x

Q7518A
Para departamentos
HP LaserJet 9040mfp 9040

Q3726A
HP LaserJet 9050mfp 9050

Q3728A
HP Color LaserJet 9500mfp 9500

C8549A + Q1891A

1 Função de fax apenas no modelo CLJ 2840 AiO
2 Função de fax apenas no modelo LJ 3055 AiO
x = Acessório de fax analógico, duplex, bandeja adicional para 500 folhas
mfp = Impressora multifuncional
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Multifuncionais HP (MFP e AiO): uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Qualidade de Capacidade de entrada Velocidade Número de Preço Número
de produto de produto tamanho carta (máximo) serviço impressão de papel (folhas/máximo) do fax usuários de página

(págs./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Em Cor Padrão/máx.
preto-e-branco

OJ 6310 AiO Q5801B 23 18 3.000 4.800 x 1.200 100 33,6 Kbps 5 41

OJ 7310 AiO Q5562B 30 20 5.000 4.8002 150/4004 33,6 Kbps 5 42

OJ 7410 AiO Q5569B 30 20 5.000 4.8002 150/4004 33,6 Kbps 5 43

CM1015 MFP CB394A 8 8 35.000 2.4003 5004 n/d n/d 44

CM1017 MFP CB395A 8 8 35.000 2.4003 5004 n/d n/d 44

CLJ 2820 AiO Q3948A 20 4 30.000 2.4003 125/3754 n/d 10 45

CLJ 2840 AiO Q3950A 20 4 30.000 2.4003 375 33,6 Kbps 10 45

M1005 MFP CB376A 15 n/d 5.000 1.2001 150 + 104 n/d n/d 46

LJ 3050 AiO Q6504A 19 n/d 7.000 1.200 250 +10 33,6 Kbps 5 47

LJ 3052 AiO Q6502A 19 n/d 7.000 1.200 250 +10 n/d 5 48

LJ 3055 AiO Q6503A 19 n/d 7.000 1.200 250 +10 33,6 Kbps 5 48

LJ 3380 AiO C2660A 20 n/d 10.000 1.2001 250 +10 33,6 Kbps 10 49

LJ 3390 AiO Q6500A 22 n/d 10.000 1.2001 250 / 5004 + 10 33,6 Kbps 10 50

AiO = Multifuncional
1 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com HP REt e FastRes 1200
2 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com a tecnologia de resolução aprimorada HP ImageRet 4800
3 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com a tecnologia de resolução aprimorada HP ImageRet 2400
4 Máximo com bandejas de entrada opcionais
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Impressão, fax, digitalização e cópia de
qualidade profissional com alimentador
automático de documentos (ADF).

• Imprime e copia até 30 ppm em preto-e-branco e até 24 ppm em cores
• USB (compatível com as especificações USB 2.0), PictBridge™

• Digitaliza com resolução óptica de 2.400 x 4.800 dpi1 em cores de 48 bits
• Conexão em rede incluída para no máximo 5 computadores2

• Copiadora sem computador e sem ligar o PC
• Ciclo de serviço de até 3.000 páginas mensais*
• Impressão sem bordas em tamanho panorâmico grande (215 x 610 mm)
• Impressão Bluetooth® opcional
• Fax-modem de 33,6 Kbps com memória para 120 páginas
• Portas frontais para cartões de memória e porta USB 2.0 na parte traseira

HP OJ 6310 AiO

Você gostaria de imprimir
documentos e fotos diretamente
dos slots de cartões de memória?

Necessita de maior produtividade
e lucratividade do tempo investido?

HP OJ 7310 AiO
(ver página 42)
• Pronta para uso em rede com

conectividade Ethernet incorporada
• Slots para cartões de memória

e PictBridge™

• Alimentador automático de
documentos de 50 páginas

• Impressão, fax, digitalização e
cópia em frente e verso opcional

• Velocidades de impressão
avançada em até 30 ppm em
preto-e-branco e 20 ppm em cores

• Scanner: resolução óptica de
2.400 x 4.800 dpi e cores de
48 bits

Você precisa de um visor em cores
para maior comodidade e satisfação
no trabalho?

Você gostaria de economizar papel
ao imprimir automaticamente em
frente e verso?

HP OJ 7410 AiO
(ver página 43)
• Impressão, fax, digitalização

e cópia em frente e verso
• Visor LCD em cores, de 6,4 cm
• Impressão remota
• Bluetooth® opcional
• Segunda bandeja opcional para

250 folhas

Roteiro de venda

?
?

Serviços HP Care Pack**
U421E Retorno à HP, 2 anos
U4792E Retorno à HP, 3 anos
U4793PE Retorno à HP - pós-garantia,

1 ano adicional

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
C6520A Cabo USB, 3 m
Q6211A Bandeja de papel normal de

250 folhas pt6211

Q3032A Acessório para impressão automática
duplex com bandeja pequena de papel
ph3032

Q3395A Adaptador Bluetooth para impressora
sem cabos bt300

Suprimentos HP
C8766WL HP 95 Cartucho colorido
C9364WL HP 98 Cartucho preto

Informações para pedidos:
OJ 6310 Q5801B

* Com base em 5% de cobertura. 1 Depende da memória do computador, do espaço em disco e outros fatores do sistema. 2 Utilizando o servidor de impressão externo HP Jetdirect 175x opcional com digitalização básica de imagens (não incluído; vendido em separado).

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP Officejet 6310

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Pronta para uso em rede, com visor
LCD em cores de 6,4 cm e recursos
automáticas de impressão, fax,
digitalização e cópia em frente e verso.

• Alto rendimento em até 30 ppm em preto-e-branco e 20 ppm em cores
• Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 folhas
• Aproveite a conectividade USB, Ethernet com fio e PictBridge™

• Ciclo de serviço de até 5.000 páginas mensais*
• Conexão em rede Ethernet incorporada para no máximo

cinco computadores

HP OJ 7310 AiO

Você necessita da liberdade que
uma rede sem fio em casa oferece?

Deseja maior capacidade de
entrada com uma segunda bandeja
de papel?

HP OJ 7410 AiO
(ver página 43)
• Pronta para uso em rede com

conectividade sem fio incorporada
• Segunda bandeja para 250 folhas

Você gostaria de aproveitar as
vantagens proporcionadas pela
impressão a laser de qualidade?

Você necessita de maior velocidade
de impressão com ótima qualidade
em preto-e-branco e em cores para
uso ocasional?

Qual é o seu volume de impressão?

Você gostaria de compartilhar o
dispositivo com um pequeno grupo
de trabalho?

Você gostaria de poder controlar
o multifuncional pela rede?

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Tecnologia a laser
• Alta velocidade de impressão com

qualidade a laser
• Maior capacidade de entrada com

a bandeja adicional para 250
folhas

• Slots para cartões de memória
• Cartuchos coloridos de alta

capacidade
• Inclui um toner colorido para

4.000 páginas
• Requer menor intervenção devido

ao toner de alta capacidade

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
UA421E Retorno à HP, 2 anos
U4792E Retorno à HP, 3 anos
U4793PE Retorno à HP - pós-garantia,

1 ano adicional

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
C6520A Cabo USB, 3 m
Q6211A Bandeja de papel normal de 250 folhas pt6211
Q3032A Acessório para impressão automática duplex

com bandeja pequena de papel ph3032

Suprimentos HP
C8765WL HP 94 Cartucho preto
C8766WL HP 95 Cartucho colorido
C8767WL HP 96 Cartucho preto
C9363WL HP 97 Cartucho colorido

C9369WL HP 98 Cartucho fotográfico
C9368AL HP 100 Cartucho fotográfico cinza

Informações para pedidos:
OJ 7310 Q5562B
(EU+)

* Com base em 5% de cobertura.

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP Officejet 7310

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Conexão em rede sem fio incorporada,
com velocidades incríveis, impressão
automática em frente e verso e
paginação de copias avançadas.

• Alto rendimento de até 30 ppm em preto-e-branco e 20 ppm em cores
• Bandeja de entrada para 400 folhas e alimentador

automático de documentos (ADF) de 50 folhas
• Conectividade USB, Ethernet com e sem fio e PictBridge™

• Ciclo de serviço de até 5.000 páginas mensais*
• Funcionalidade em rede com e sem fio incorporada1 para

de no máximo 5 computadores

HP OJ 7410 AiO

Você gostaria de aproveitar as
vantagens proporcionadas pela
impressão a laser de qualidade?

Você necessita de maior velocidade
de impressão com ótima qualidade
em preto-e-branco e em cores para
uso ocasional?

Qual é o seu volume de impressão?

Você gostaria de compartilhar o
dispositivo com um pequeno grupo
de trabalho?

Você gostaria de poder controlar
o multifuncional pela rede?

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Tecnologia a laser
• Alta velocidade de impressão com qualidade a laser
• Maior capacidade de entrada com a bandeja adicional

para 250 folhas
• Slots para cartões de memória
• Cartuchos coloridos de alta capacidade
• Inclui um toner colorido para 4.000 páginas
• Requer menor intervenção devido ao toner de alta

capacidade
• Conectividade em rede 10/100 integrada e conectividade

USB 2.0 de alta velocidade integradas

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
UA421E Retorno à HP, 2 anos
U4792E Retorno à HP, 3 anos
U4793PE Retorno à HP - pós-garantia,

1 ano adicional

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
C6520A Cabo USB, 3 m
Q6211A Bandeja de papel normal de 250 folhas

pt6211
Q3032A Acessório para impressão automática

duplex com bandeja pequena de
papel ph3032

Q3395A Adaptador Bluetooth® para impressora
sem cabos bt300

Suprimentos HP
C8765WL HP 94 Cartucho preto
C8766WL HP 95 Cartucho colorido
C8767WL HP 96 Cartucho preto
C9363WL HP 97 Cartucho colorido

C9369WL HP 98 Cartucho fotográfico
C9368AL HP 100 Cartucho fotográfico cinza

Informações para pedidos:
OJ 7410 Q5569B

* Com base em 5% de cobertura. 1 Com dispositivos 802.11g e b compatíveis. O funcionamento sem fio depende da distância e da geografia entre os usuários da rede sem fio e o multifuncional.

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP Officejet 7410

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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HP CLJ CM1015
(ver página 44)
• Tecnologia a laser
• Recursos de impressora, scanner e copiadora
• Velocidade de impressão e reprodução de até 8 ppm

em cores e preto-e-branco
• Capacidade de entrada de até 600 folhas
• Scanner colorido com resolução otimizada até 19.200 dpi
• Conectividade USB 2.0 de alta velocidade integrada
• 96 MB de memória padrão, expansível até 224 MB



Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Impressão de documentos em cores vivas,

cópias nítidas e scanner prático e compacto.

Um multifuncional em cores com preço

verdadeiramente acessível.

• Impressão e cópia até 8 ppm/cpm em preto-e-branco e em cores
• Ciclo de trabalho de até 35.000 páginas mensais
• Volume de impressão mensal recomendado de 500

a 1.500 páginas*
• Capacidade de entrada de até 500 folhas
• Conectividade em rede 10/100 integrada (CM1017)

e USB 2.0 de alta velocidade (ambos os modelos)
• Memória padrão de 96 MB, expansíveis a 224 MB

HP CLJ CM1015

Você precisa ter a capacidade
de imprimir documentos e fotos
diretamente dos slots para cartões
de memória?

Gostaria que vários usuários
pudessem compartilhar
o equipamento?

Gostaria de ter a facilidade de
ver mais informações em uma
tela colorida mais ampla?

HP CLJ CM1017
• Slots para cartões de memória que

suportam os formatos CompactFlash,
SmartMedia, Multimedia, Memory Stick,
Memory Stick PRO, SD (Secure Digital),
xD-Picture Card

• Capacidade de conexão em rede através do
servidor de impressão 10/100 Base-TX
Ethernet/Fast Ethernet incorporado

• Leitura mais clara de informações com a tela
colorida de 6,1 cm

Você precisa de maior capacidade de impressão
monocromática do que em cores?

Precisa de um alimentador de documentos (ADF)
para facilitar suas tarefas de digitalização?

Precisa de cartuchos coloridos de maior rendimento?

Precisa de recursos de envio e recebimento de fax?

HP CLJ 2820 AiO
(ver página 45)
• Excelente velocidade, impressão

e cópia em preto-e-branco
até 20 ppm/cpm

• Alimentador automático de
documentos de 50 páginas para
digitalizar documentos de até
21,6 x 35,5 cm

• Toner de maior capacidade
para até 5.000 páginas

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Recursos profissionais de

fax com velocidades de até
33,6 Kbps, envio de fax diferen-
ciado e envio de fax para PC

• Maior capacidade de entrada
com a bandeja adicional para
250 folhas

• Slots para cartões de memória
• Cartuchos coloridos de alta

capacidade

Roteiro de venda

?

?

?

Serviços HP Care Pack**
UE622E Serviço para HW, 2 anos, 1 troca
UE199E Serviço para HW, 3 anos, retorno à HP
UE201E Resposta em domicílio no próximo dia

útil, 3 anos
H3110E Instalação e configuração em rede

Acessórios HP
Q6459A Bandeja de entrada 3 para 250 folhas
Q7708A DIMM SDRAM, 100 pinos, 64 MB
Q7709A DIMM SDRAM, 100 pinos, 128 MB
C6518A Cabo USB, 2 m

Suprimentos HP
Q6000A Cartucho HP Color LaserJet, preto com

toner ColorSphere (rendimento médio
de 2.500 páginas)*

Q6001A Cartucho HP Color LaserJet, ciano com
toner ColorSphere (rendimento médio
de 2.000 páginas)*

Informações para pedidos:
CLJ CM1015 CB394A
CLJ CM1017 CB395A

Q6002A Cartucho HP Color LaserJet, amarelo
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 2.000 páginas)*

Q6003A Cartucho HP Color LaserJet, magenta
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 2.000 páginas)*

* Com base em 5% de cobertura.

Multifuncional: impressora, scanner, copiadora

HP Color LaserJet CM1015/CM1017

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Esta solução AiO CLJ com operação em rede
é simples, compatível e foi projetada para
várias tarefas. Consolida operações, reduz
custos e produz documentos de qualidade
excepcional para criar comunicações mais
eficazes.

• Imprime e cópia até 20 ppm em preto-e-branco e até 4 ppm em cores
• Ciclo de serviço de até 30.000 páginas mensais
• Volume de impressão recomendado de 500 a 2.000 páginas mensais*
• Capacidade de entrada para até 375 folhas
• Conectividade em rede 10/100 e conectividade USB 2.0 de alta

velocidade integradas
• Saída da primeira página (para impressão): 18 segundos em

preto-e-branco e 29 segundos em cores
• Resolução de digitalização aprimorada de 19.200 dpi

HP CLJ 2820 AiO

Você necessita de recursos de fax?

Você gostaria de contar com a
comodidade proporcionada por
uma capacidade de entrada
maior?

Você deseja imprimir documentos
e fotos diretamente dos slots de
cartões de memória?

Qual é o seu volume de impressão
em cores?

HP CLJ 2840 AiO
• Recursos profissionais de

fax com velocidades de até
33,6 Kbps, envio de fax1 diferen-
ciado e envio de fax para PC

• Maior capacidade de entrada
com a bandeja adicional para
250 folhas

• Slots para cartões de memória
• Cartuchos coloridos de alta

capacidade

Você necessita de recursos de envio
digital em rede?

Você está interessado em
economizar papel?

Você gostaria de um número maior
de usuários conectados a este
dispositivo?

Você lida com documentos em cores
complexos e necessita de recursos de
acabamento de documentos?

HP CLJ série 4730x mfp
(ver página 55)
• Recursos de envio digital

em rede
• Impressão em frente e verso
• Maior velocidade de impressão de

até 30 ppm em preto-e-branco e em
cores

• Maior capacidade de entrada
e de saída

• Recursos de acabamento de
documentos

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
UA337E Resposta em domicílio no próximo dia útil,

3 anos
UA343E Resposta em domicílio em menos de 4 horas

depois da chamada, 3 anos
UA346PE Pós-garantia, resposta em domicílio no dia

útil seguinte, 1 ano
UA348PE Pós-garantia com resposta em domicílio em

menos de 4 horas depois da chamada,
1 ano

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
C7845A DIMM SDRAM de 32 MB
Q1887A DIMM SDRAM de 64 MB
C9121A DIMM SDRAM de 128 MB
Q3952A Unidade de bandeja e alimentador de

250 folhas

Suprimentos HP
Q3960A Cartucho de impressão Smart Print

HP Color LaserJet, preto (rendimento
médio de 5.000 páginas)*

Q3961A Cartucho de impressão Smart Print
HP Color LaserJet, ciano (rendimento
médio de 4.000 páginas)*

Q3962A Cartucho de impressão Smart Print
HP Color LaserJet, amarelo (rendimento
médio de 4.000 páginas)*

Q3963A Cartucho de impressão Smart Print
HP Color LaserJet, magenta (rendimento
médio de 4.000 páginas)*

Q3964A Kit de fotorreceptor preto/colorido
(rendimento médio de 20.000 páginas
em preto e 5.000 em cores)*

Q3971A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
ciano (rendimento médio de 2.000
páginas)*

Q3972A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
amarelo (rendimento médio de 2.000
páginas)*

Q3973A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet,
magenta (rendimento médio de 2.000
páginas)*

Informações para pedidos:
CLJ 2820 Q3948A
CLJ 2840 Q3950A

* Com base em 5% de cobertura. 1 Fornecidos com o produto multifuncional HP Color LaserJet 2840 AiO

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP Color LaserJet 2820 e 2840 AiO

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Um equipamento versátil que permite
executar facilmente tarefas de impressão,
reprodução e digitalização em um multi-
funcional compacto com preço acessivel.

• Impressão em 15 ppm e cópia em 14 cpm
• Impressão da primeira página em menos de 10 segundos
• Ciclo de trabalho de até 5.000 páginas mensais
• Volume de impressão mensal recomendado de 200 a 2.000 páginas*
• Scanner colorido com resolução otimizada até 19.200 dpi
• Conectividade com porta USB 2.0 de alta velocidade
• Memória padrão de 32 MB

HP LJ M1005

Você precisa de maior velocidade
de impressão?

Precisa de recursos de envio
e recebimento de fax?

Precisa de um alimentador de
documentos (ADF) para facilitar
suas tarefas de digitalização?

Precisa conectar sua multifuncional
em rede para compartilhá-la entre
vários usuários?

HP LJ 3050 AiO
(ver página 47)
• Excelente velocidade; impressão e cópia em preto-e-branco

até 19 ppm/cpm
• Recursos profissionais de fax com velocidades de até

33,6 Kbps, envio de fax diferenciado e envio de fax para PC
• Alimentador automático de documentos de até 30 páginas
• Maior capacidade de entrada: até 260 páginas, para tarefas

de impressão de maior volume

HP LJ 3052 AiO
(ver página 48)
• Excelente velocidade, impressão e cópia em preto-e-branco

até 19 ppm/cpm
• Conectividade em rede para compartilhar o equipamento

com até 5 usuários
• Conectividade em rede 10/100 integrada
• Alimentador automático de documentos de até 50 páginas
• Maior capacidade de memória (64 MB) para uma impressão

mais rápida

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
U9809E Serviço para HW, 3 anos, retorno à HP
U9810E Resposta em domicílio no próximo dia

útil, 3 anos
U9811E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m

Suprimentos HP
Q2612A Cartucho de toner Ultraprecise HP

LaserJet, preto (rendimento médio de
2.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ M1005 CB376A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Multifuncional: impressora, scanner, copiadora

HP LaserJet M1005

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

Ideal para usuários de pequenas e
médias empresas ou de escritórios onde
é necessário um dispositivo acessível,
que ocupe pouco espaço.

• Economiza tempo, imprime e cópia documentos em alta velocidade em até 19 ppm
• Sem espera, primeira página impressa em menos de 8 segundos em tamanho carta
• Obtenha documentos a laser de grande nitidez com qualidade de impressão efetiva

de 1.200 dpi
• Envio de fax rápido e avançado a 33,6 Kbps, com envio de fax diferenciado, envio

de fax para PC e 10 teclas de discagem rápida
• Ciclo de serviço de 7.000 páginas mensais*
• Volume de impressão recomendado de 250 a 2.000 páginas mensais*
• Alimentador de documentos para até 8,5 x 14”

HP LJ 3050 AiO

Às vezes, você necessita copiar ou
digitalizar documentos encadernados,
como livros ou revistas?

Você necessita copiar pequenos
documentos, como recibos para
relatórios de despesas de viagem?

Você necessita de conexão em
rede?

HP LJ 3055 AiO
(ver página 48)
• Scanner de mesa para cópia

e digitalização em cores
• Alimentador automático de

documentos de 50 páginas
• Conectividade em rede 10/100

integrada

Você necessita de maior velocidade
de impressão?

Você precisa compartilhar com um
número maior de usuários?

Você necessita economizar papel?

Você necessita de um toner de maior
capacidade com custos de impressão
menores?

Você necessita da opção de uma
segunda bandeja de entrada (por
exemplo, para papel timbrado)?

Às vezes, você necessita imprimir
ou copiar documentos em cores?

Você deseja imprimir fotos
diretamente dos slots de cartões
de memória?

HP CLJ série 2800
AiO
(ver página 45)
• Impressão e cópia em cores
• Alta velocidade de impressão

de até 20 ppm em preto-e-branco
e 4 ppm em cores

• Mais memória: 96 MB
(expansíveis a 224 MB)

• Slots para cartões de memória
• Ciclo de serviço de até 30.000

páginas mensais
• Volume recomendado de 500

a 2.000 páginas mensais

Roteiro de venda

?

?

?

?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Alta velocidade de impressão:

22 ppm em preto-e-branco
• Mais memória: 64 MB (expansíveis

a 192 MB)
• Ciclo de serviço de até 10.000

páginas mensais
• Volume recomendado de 1.000

a 3.000 páginas mensais
• Impressão em frente e verso
• Conectividade em rede 10/100

integrada
HP LJ 3380 AiO
(ver página 49)
• Scanner de mesa de 8,5 x 14”
• Toner de maior capacidade
• Alta velocidade de impressão

de 20 ppm

Serviços HP Care Pack**
U9813PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

próximo dia útil, 1 ano
U9811E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
U9809E Retorno à HP, 3 anos

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
C2950A Cabo paralelo IEEE (tipo B), 2 m
C2951A Cabo paralelo IEEE (tipo B), 3 m
J3258B Servidor de impressão externo

Jetdirect 170x

Suprimentos HP
Q2612A Cartucho de toner Ultraprecise HP

LaserJet, preto (rendimento médio de
2.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 3050 Q6504A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora
HP LaserJet 3050

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho

O dispositivo compacto 3052 e 3055 propor-
ciona recursos integradas de impressão, fax1,
digitalização em cores e cópia digital, tudo
isso com um scanner de mesa que economiza
espaço com um preço excepcional.

• Economiza tempo, imprime e cópia documentos em alta velocidade em até 19 ppm
• Sem espera, primeira página impressa em 8 segundos
• Obtenha documentos a laser de grande nitidez com qualidade de impressão

efetiva de 1.200 dpi
• Envio de fax rápido e avançado a 33,6 Kbps, com envio de fax diferenciado,

envio de fax para PC e 12 teclas de discagem rápida
• Ciclo de serviço de 7.000 páginas mensais*
• Volume de impressão recomendado de 500 a 2.000 páginas mensais*
• Conectividade em rede 10/100 integrada
• Software de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

HP LJ 3052 AiO

Você necessita enviar e receber
fax?

HP LJ 3055 AiO
• Fax de 33,6 kbps com 12 teclas

para discagem rápida

Você necessita de maior velocidade
de impressão?

Você precisa compartilhar com um
número maior de usuários?

Você necessita economizar papel?

Você necessita de um toner de maior
capacidade com custos de impressão
menores?

Você necessita da opção de uma
segunda bandeja de entrada (por
exemplo, para papel timbrado)?

Às vezes, você necessita imprimir ou
copiar documentos em cores?

Você deseja imprimir fotos
diretamente dos slots de cartões
de memória?

HP CLJ série 2800 AiO
(ver página 45)
• Impressão e cópia em cores
• Alta velocidade de impressão:

20 ppm em preto-e-branco
e 4 ppm em cores

• Mais memória: 96 MB
(expansíveis a 224 MB)

• Slots para cartões de memória
• Ciclo de serviço de até 30.000

páginas mensais
• Volume recomendado de 500

a 2.000 páginas mensais

Roteiro de venda

?

?

?

?

HP LJ 3390 AiO
(ver página 50)
• Alta velocidade de impressão de

até 22 ppm em preto-e-branco
• Mais memória: 64 MB (expansíveis

a 192 MB)
• Ciclo de serviço de até 10.000

páginas mensais
• Volume recomendado de 1.000

a 3.000 páginas mensais
• Impressão em frente e verso
• Conectividade em rede 10/100

integrada

Serviços HP Care Pack**
U9813PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

próximo dia útil, 1 ano
U9811E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
U9809E Retorno à HP, 3 anos

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
C2950A Cabo paralelo IEEE (tipo B), 2 m
C2951A Cabo paralelo IEEE (tipo B), 3 m
J3258B Servidor de impressão externo

Jetdirect 170x

Suprimentos HP
Q2612A Cartucho de toner Ultraprecise HP

LaserJet, preto (rendimento médio de
2.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 3052 Q6502A
LJ 3055 Q6503A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 O fax está disponível somente no modelo HP LJ 3055 AiO.

Multifuncional: impressora, fax1, scanner, copiadora

HP LaserJet 3052 e 3055

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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HP LJ 3380 AiO
(ver página 49)
• Scanner de mesa de 8,5 x 14”
• Toner de maior capacidade
• Alta velocidade de impressão

de 20 ppm



Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Uma impressora a laser excelente para
usuários de orçamento limitado, com
impressão LaserJet de alta qualidade,
com scanner de mesa de 8,5 x 14”, de
tamanho compacto e preço acessível.

• Projetada para impressão rápida de até 20 ppm
• Primeira página impressa em menos de 10 segundos
• Aproveite a conectividade USB 2.0
• Ciclo de serviço de até 10.000 páginas mensais*
• Volume de impressão recomendado de 1.000 a 3.000

páginas mensais*
• Scanner de mesa de 8,5 x 14”
• Fax de 33,6 kbps
• Alimentador automático de 50 folhas

HP LJ 3380

Você gostaria de economizar
papel?

A velocidade de impressão
é importante para você?

Você deseja uma bandeja com
grande capacidade para reduzir
o tempo de reposição de papel?

Você gostaria de compartilhar a
impressora com outros usuários em
um grupo de trabalho?

Você deseja produzir um efeito
positivo imprimindo documentos de
alta qualidade com resolução real
de 1.200 dpi?

HP LJ 3390
(ver página 50)
• Impressão mais rápida de 22 ppm
• Maior capacidade máxima de

entrada de até 510 folhas
• Impressão mais rápida da

primeira página, menos de
8 segundos

• Conectividade em rede 10/100
integrada

• Impressão em frente e verso

Às vezes, você necessita imprimir ou
copiar documentos em cores?

HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Impressão e cópia em

cores de até 4 ppm
• Maior capacidade máxima de

entrada: até 375 folhas
• Conectividade em rede 10/100

integrada

Roteiro de venda

?

?

?

?

HP LaserJet serie M3027/x
(ver página 52)
• Impressão mais rápida de até 27 ppm
• Ciclo de trabalho de até 75.000 páginas

mensais
• Volume de impressão mensal recomen-

dado de 2.000 a 6.000 páginas
• Maior capacidade de entrada:

até 600 folhas
• Conectividade em rede 10/100 integrada
• Disco rígido de 40 GB integrado
• Impressão e cópia em frente e verso

automáticas (modelo M3027x)

Serviços HP Care Pack**
H2646E Retorno à HP, 3 anos
H2649PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

próximo dia útil, 1 ano
H3110E Instalação e configuração de rede

Acessórios HP
C6518A Cabo USB, 2 m
J6058A Servidor interno de impressão

Jetdirect 680n 802.11b
Q3982A DDR DIMM de 32 MB
Q2625A DDR DIMM de 64 MB

Suprimentos HP
C7115A Cartucho de toner Ultraprecise HP

LaserJet, preto (rendimento médio de
2.500 páginas)*

C7115X Cartucho de toner Ultraprecise HP
LaserJet, preto (rendimento médio de
3.500 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 3380 C2660A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP LaserJet 3380

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Este produto multifuncional oferece a
usuários individuais e a equipes de trabalho
de até dez usuários, uma solução completa
e confiável para o escritório. Imprime, envia
e recebe fax, digitaliza e copia documentos
com qualidade profissional.

• Impressão eficiente com velocidade de até 22 ppm e cópia de 19 ppm
• Impressão e cópia em frente e verso
• Qualidade de impressão de 1.200 x 1.200 dpi
• Memória de 64 MB expansível a 192 MB
• Recursos profissionais de fax para empresas, com velocidades de

até 33,6 Kbps e 4 MB de memória de fax e 8 teclas para discagem rápida
• Um alimentador automático de 50 folhas para copiar e enviar

fax sem supervisão
• Capacidade de entrada de 260 folhas, máximo de 5101

• Ciclo de serviço de até 10.000 páginas mensais*
• Volume de impressão recomendado de 1.000 a 3.000 páginas mensais

HP LJ 3390 AiO

A velocidade de impressão é
importante para você?

Você necessita de recursos de
acabamento?

Você necessita de recursos de envio
digital em rede?

Você digitaliza originais de duas
faces?

Às vezes, você necessita imprimir ou
copiar documentos em cores?

Você deseja imprimir fotos diretamente
dos slots de cartões de memória1?

Você necessita da opção de uma
segunda bandeja de entrada (por
exemplo, para papel timbrado)?

1 Disponível apenas no modelo CLJ 2840 AiO

HP LaserJet série M3027/x
(ver página 52)
• Impressão mais rápida de até 27 ppm
• Ciclo de trabalho de até 75.000

páginas mensais
• Volume de impressão mensal recomen-

dado de 2.000 a 6.000 páginas
• Maior capacidade de entrada:

até 600 folhas
• Conectividade em rede 10/100

integrada
• Disco rígido de 40 GB integrado
• Impressão e cópia em frente e verso

automáticas (modelo M3027x)

Roteiro de venda

?

?
HP CLJ 2840 AiO
(ver página 45)
• Impressão e cópia em cores
• Maior capacidade de entrada com

a bandeja adicional para 375 folhas
• Slots para cartões de memória
• Cartuchos coloridos de alta

capacidade

Serviços HP Care Pack**
H2646E Retorno à HP, 3 anos
H2649PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

próximo dia útil, 1 ano
H3110E Instalação e configuração de rede

Acessórios HP
C7845A DIMM SDRAM de 32 MB
Q1887A DIMM SDRAM de 64 MB
J3258B Servidor de impressão externo

Jetdirect 170x
J7942A Servidor de impressão externo

Jetdirect en3700

Suprimentos HP
Q5949A Cartucho de toner Smart Print HP

LaserJet, preto (rendimento médio
de 2.500 páginas)*

Q5949X Cartucho de toner Smart Print HP
LaserJet, preto (rendimento médio
de 6.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ 3390 Q6500A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Máximo com bandeja de entrada opcional.

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP LaserJet 3390

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Multifuncionais HP (MFP e AiO): grupos de trabalho

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Memória Qualidade de Capacidade de entrada Velocidade Número de Preço Número
de produto de produto tamanho carta (máximo) serviço (MB) impressão de papel (folhas/máximo) do fax usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Em preto-e- Cor Padrão/máx.
branco

LJ M3027 CB416A 27 n/d 75.000 512 máx 1.200 600 n/d 5 52

LJ M3027x CB417A 27 n/d 75.000 512 máx 1.200 600 33,6 kbps 5 52

LJ M3035 CB414A 35 n/d 75.000 512 máx 1.200 600 n/d 10 53

LJ M3035xs CB415A 35 n/d 75.000 512 máx 1.200 1.100 33,6 kbps 10 53

LJ M4345mfp C3942A 45 n/d 200.000 256 1.200 600/2.1001 n/d 25 54

LJ M4345x mfp C3943A 45 n/d 200.000 256 1.200 1.100/2.1001 33,4 Kbps 25 54

CLJ 4730x mfp C7518A 30 30 175.000 320 600 x 6002 1.600 33,4 Kbps 20 55

LJ M5025 Q7840A 25 n/d 200.000 512 máx 1.200 2.100 opcional 10 56

LJ M5035 Q7829A 35 n/d 200.000 512 máx 1.200 600 opcional 25 57

LJ M5035xs Q7831A 35 n/d 200.000 512 máx 1.200 2.100 33,6 kbps 25 57

1 Máximo com bandeja de entrada opcional
2 ImageREt 3600
x = Acessório de fax analógico, duplex, bandeja adicional para 500 folhas
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Para grupos de trabalho

Aumente a produtividade de seus grupos de

trabalho enquanto protege seu orçamento,

com recursos essenciais em um design

simples e confiável.

• Impressão e cópia até 27 ppm/cpm
• Ciclo de trabalho de até 75.000 páginas mensais
• Volume de impressão mensal recomendado de 2.000 a 6.000 páginas*
• Capacidade de entrada de até 600 folhas
• Envio por e-mail
• Grande capacidade de armazenamento com o disco rígido de 40 GB
• Recursos de fax (modelo M3027x)
• Alimentador automático de documentos para impressão em frente e verso
• Conectividade em rede 10/100 integrada

HP LJ M3027

Precisa de recursos de envio
e recebimento de fax?

Gostaria de poder imprimir
e copiar documentos em frente
e verso automaticamente?

HP LJ M3027x

• Recursos profissionais de fax com velocidade de até
33,6 kbps, envio de fax adiado, redução automática,
remarcação automática, proteção contra mensagens
indesejadas

• Capacidades de impressão e cópia automáticas de
documentos frente e verso e verso

Para você é importante ter capacidade avançada
de envio digital para pastas?

Gostaria de poder digitalizar em frente e verso
automaticamente?

Gostaria de poder grampear documentos
automaticamente?

Precisa imprimir documentos grandes (duplo carta)?

Para você é importante ter uma maior capacidade
de impressão?

HP LJ M3035/x
(ver página 53)
• Recursos de envio para e-mail e pastas de rede
• Impressão, cópia e digitalização de documentos

frente e verso automaticamente
• Inclui um prático grampeador para documentos

de 20 folhas (modelo M3035x)
• Capacidade de entrada de até 1.100 folhas

HP LJ M5025
(ver página 56)
• Impressão e digitalização de documentos

maiores (até tamanho A3, duplo carta)
• Requer menos intervenção, graças à

capacidade de entrada de até 2.100
folhas

• Capacidade de impressão de até
200.000 páginas por mês (volume
recomendado de 3.000 a 12.500
páginas)

Roteiro de venda

?

?

?

Serviços HP Care Pack**
UF005E Resposta em domicílio no próximo

dia útil, 3 anos
UF006E Resposta em domicílio no próximo

dia útil, 4 anos
U2010E Instalação em rede

Acessórios HP
Q7817A Bandeja de entrada 3 para 500 folhas
Q7718A DIMM SDRAM, 100 pinos, 128 MB
Q7719A DIMM SDRAM, 100 pinos, 256 MB
C6518A Cabo USB, 2 m

J7960G Jetdirect 625n, Gigabit, EIO,
10/100/1000T

J7951G Jetdirect ew2400, sem cabos,
802.11g, USB

Suprimentos HP
Q7551A Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 6.500 páginas)*
Q7551X Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 13.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ M3027 CB416A
LJ M3027x CB417A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Função de fax apenas no modelo M3027x.

Multifuncional: impressora, fax1, scanner, copiadora

HP LaserJet série M3027

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabalho

Recursos de impressão, reprodução, fax

e envio digital para seus grupos de trabalho

em um equipamento prático que oferece

alta velocidade e confiabilidade.

• Impressão e cópia até 35 ppm/cpm
• Ciclo de trabalho de até 75.000 páginas mensais
• Volume de impressão mensal recomendado de 2.000 a 6.000 páginas*
• Capacidade de entrada de até 1.100 folhas
• Recursos de envio para e-mail e pastas de rede
• Recursos de fax (modelo M3035xs)
• Alimentador automático de documentos (ADF), impressão

e cópia em frente e verso
• Conectividade em rede 10/100 integrada

HP LJ M3035

Precisa de recursos de envio e recebimento
de fax?

Gostaria de poder grampear documentos
automaticamente?

Gostaria de poder imprimir uma maior quanti-
dade de documentos sem ter de supervisionar
o equipamento com tanta freqüência?

Precisa imprimir documentos grandes
(duplo carta)?

Para você é importante ter uma maior
capacidade de impressão?

HP LJ M3035xs
(ver página 57)
• Recursos profissionais de fax com velocidade

de até 33,6 kbps, envio de fax adiado, redução
automática, remarcação automática, proteção
contra mensagens indesejadas

• Capacidade de entrada de até 1.100 folhas
• Inclui um prático grampeador para documentos

de 20 folhas

HP LJ M5025
(ver página 56)
• Impressão e digitalização de documentos

maiores (até tamanho A3, duplo carta)
• Requer menos intervenção, graças à capacidade

de entrada de até 2.100 folhas
• Capacidade de impressão de até 200.000

páginas por mês (volume recomendado de
3.000 a 12.500 páginas)

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
UE685E Resposta em domicílio no próximo

dia útil, 3 anos
UE687E Resposta em domicílio no próximo

dia útil, 4 anos
U2010E Instalação em rede

Acessórios HP
Q7817A Bandeja de entrada 3 para 500 folhas
Q7718A DIMM SDRAM, 100 pinos, 128 MB
Q7719A DIMM SDRAM, 100 pinos, 256 MB
J7960G Jetdirect 625n, Gigabit, EIO,

10/100/1000T

J7951G Jetdirect ew2400, sem cabos,
802.11g, USB

T1936AA HP Digital Sending Software 4.3

Suprimentos HP
Q7551A Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 6.500 páginas)*
Q7551X Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 13.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LLJ M3035 CB414A
LJ M3035xs CB415A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP LaserJet série M3035

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabalho

Maximize sua produtividade com recursos
de impressão, cópia, digitalização de
correio eletrônico e placa de rede, fax
analógico e acabamento de documentos,
em um único dispositivo de fácil utilização.

• Projetada para impressão de grupos de trabalho: até 45 ppm
• Primeira página impressa em menos de 10 segundos
• Memória padrão de 256 MB
• Ciclo de serviço de até 200.000 páginas mensais*
• Volume de impressão recomendado de 5.000 a 15.000 páginas mensais
• Capacidade de entrada para até 2.100 folhas1

• Alimentador automático de documentos em frente e verso, recursos
de impressão e cópia em frente e verso no M4345x

• Disco rígido EIO de 40 GB e envio digital integrado
com placa de rede

HP LJ M4345mfp

Você deseja uma bandeja com
grande capacidade para reduzir
o tempo de reposição de papel?

Você precisa imprimir em frente e
verso para reduzir custos de papel?

Você necessita receber e enviar
fax de forma analógica?

Você necessita de dispositivo em
modo de pedestal e opções de
acabamento?

HP LJ M4345x mfp
• Capacidade de entrada padrão

para até 1.100 folhas
• Acessório para impressão em

frente e verso padrão
• Acessório para fax analógico

Você considera que pode tirar
proveito da impressão em cores?

Você necessita imprimir ou copiar
documentos em tamanho duplo de
carta (A3)?

Você necessita de dispositivo em
modo de pedestal e opções de
acabamento?

HP CLJ 4730x mfp
(ver página 55)
• Impressão em preto-e-branco

e em cores em 30 ppm
• Capacidade de entrada padrão

de 1.600 folhas da bandeja
multipropósito de 100 folhas
e das três bandejas de 500 folhas

• Controle de acesso às cores
• Acessórios de impressão em frente

e verso, fax analógico, base para
impressora

HP LJ M5035/xs
(ver página 57)
• Impressão e digitalização de docu-

mentos maiores (até tamanho A3,
duplo carta)

• Inclui um grampeador automático
para documentos de 30 folhas
(modelo M5035xs)

• Inclui um empilhador para
500 folhas (M5035xs)

Roteiro de venda

?

?

?

?

?

ACESSÓRIOS

Q5691A

• Grampeador/
empilhador para
500 folhas

Q5692A

• Classificador para
várias caixas de
correio com 3
bandejas

Q5970A

• Base para
impressora com
gabinete de
armazenamento

Serviços HP Care Pack**
H7689PE Resposta em domicílio em menos de

4 horas, 1 ano de pós-garantia
H7668E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
H7686E Resposta em domicílio em menos de

4 horas, 3 anos

Acessórios HP
Q3701A Acessório de fax analógico LaserJet

300 MFP
Q5968A Bandeja adicional de papel para 500

folhas
Q5969A Acessório para impressão

automática em frente e verso
Q5691A Grampeador/empilhador de 500

folhas

Q5692A Escaninho classificador de 3 bandejas
Q5970A Base de impressora com gabinete de

armazenamento
T1936AA Software HP Digital Sending 4.0, com

as melhores recursos de envio digital

Suprimentos HP
Q5945A Cartucho de toner Smart Print HP, preto

(rendimento médio de 18.000 páginas)*
Q6496A Filme de Mylar para troca do ADF

(pacote com 3)
C8091A Cartucho de 5.000 grampos

Informações para pedidos:
LJ M4345mfp CB425A
LJ M4345x mfp CB426A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. 1 Com acessório opcional de acabamento de documentos

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP LaserJet série M4345

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabalho

Veja como a produtividade aumenta.
Impressão, cópia, digitalização e fax
integrados, em um design confiável e
bastante acessível, para cada grupo
de trabalho.

• Ciclo de serviço de até 175.000 páginas por mês em A4*
• Melhore a eficiência com uma velocidade de impressão e cópia

em preto-e-branco e em cores de até 30 ppm
• Memória padrão de 256 MB
• Capacidade de saída de até 500 folhas
• Primeira página impressa em menos de 10 segundos
• Velocidade do fax: até 33,6 Kbps
• Impressão e alimentador automático de documentos frente e verso
• Volume de impressão recomendado de 2.500 a 10.000 páginas mensais
• Disco rígido EIO de 40 GB e envio digital integrado com placa de rede

e duplex

HP CLJ 4730x mfp

Você gostaria de contar com a
comodidade proporcionada por
uma capacidade de entrada
maior?

Você compartilha o dispositivo com
mais usuários?

Você necessita usar tamanho A3
em seus documentos?

Seria conveniente dispor de
recursos de acabamento?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)

• Capacidade de entrada de 3.100
• Compartilhamento com

até 25 usuários
• Maior ciclo de serviço: até

200.000 páginas por mês
• Volume recomendado de 5.000

a 25.000 páginas mensais
• Mais memória padrão: 512 MB
• Desfrute de impressão no formato

duplo de carta (A3)
• Mais opções de acabamento de

documentos

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
HC113E Resposta em domicílio no próximo dia

útil, 3 anos
HC119E Resposta em domicílio em menos de 4

horas, 3 anos
HC755PE Pós-garantia, resposta em domicílio no

próximo dia útil, 1 ano
HC757PE Pós-garantia, resposta em domicílio em

menos de 4 horas, 1 ano
U2010E Instalação e configuração de rede

Acessórios HP
Q7521A Grampeador/empilhador e unidade de

transferência
Q7523A Escaninho classificador de 3 bandejas

e unidade de transferência
T1936AA Software HP Digital Sending 4.0, com

as melhores recursos de envio digital

Suprimentos HP
Q6496A Filme de Mylar para troca do ADF

(pacote com 3)
C8091A Cartucho de 5.000 grampos
Q6460A Cartucho HP Color LaserJet, preto com

toner HP ColorSphere (rendimento
médio de 12.000 páginas)*

Q6461A Cartucho HP Color LaserJet, ciano com
toner ColorSphere (rendimento médio
de 12.000 páginas)*

Q6462A Cartucho HP Color LaserJet, amarelo
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 12.000 páginas)*

Q6463A Cartucho HP Color LaserJet, magenta
com toner ColorSphere (rendimento
médio de 12.000 páginas)

Informações para pedidos:
CLJ 4730x mfp C7518A

* Rendimento de até 12.000 páginas. Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP Color LaserJet série 4730x mfp

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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ACESSÓRIOS

Q7521A

• Grampeador/
empilhador para
500 folhas

Q7523A

• Classificador para
várias caixas de
correio com 3
bandejas



Para grupos de trabalho

Atende às suas necessidades de
impressão e reprodução de documentos
grandes (A3/duplo carta), além de
oferecer envio por e-mail e recursos de
fax opcionais.

• Impressão e cópia até 25 ppm/cpm
• Ciclo de trabalho de até 200.000 páginas mensais
• Volume de impressão mensal recomendado de 3.000 a 12.500 páginas*
• Capacidade de entrada de até 2.100 folhas
• Recursos de digitalização de documentos e envio para e-mail
• Recursos de fax com o acessório opcional
• Alimentador automático de documentos frente e verso para até 50 folhas
• Conectividade em rede 10/100 integrada

HP LJ M5025

A velocidade de impressão de
documentos é importante para
você?

Você precisa de recursos integradas
de envio e recebimento de fax?

Gostaria de poder grampear
e empilhar documentos automatica-
mente?

Para você é importante ter uma
maior capacidade de impressão?

HP LJ M5035/xs
(ver página 57)
• Impressão mais rápida de documentos em até 35 ppm
• Recursos profissionais de fax com velocidade de até 33,6

kbps, envio de fax adiado, redução automática, remar-
cação automática, marcação rápida

• Inclui um grampeador automático para documentos de 30
folhas e um empilhador para 500 folhas (modelo
M5035xs)

• A unidade de impressão em frente e verso
automática proporciona economia de
papel (M5035xs)

HP LJ 9040mfp
(ver página 59)
• Impressão mais rápida de documentos em até 40 ppm
• Requer menos intervenção, graças à capacidade

de entrada de até 3.100 folhas
• Recursos de envio digital de arquivos e para pastas de

rede; envio a outras impressoras e serviços de
fax (opcional)

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
UE719E Resposta em domicílio no

dia seguinte, 3 anos
U2010E Instalação em rede

Acessórios HP
Q7834A Bandeja de entrada 4 para 500 folhas
Q7835A 3 bandejas de entrada 4, 5 e 6 para

500 folhas
Q7549A Acessório de impressão automática

em frente e verso

Q3701A Acessório de fax analógico
Q7718A DIMM SDRAM, 100 pinos, 128 MB
Q7719A DIMM SDRAM, 100 pinos, 256 MB
J7960G Jetdirect 625n, Gigabit, EIO,

10/100/1000T
J7951G Jetdirect ew2400, sem cabos, 802.11g, USB

Suprimentos HP
Q7570A Cartucho de toner Smart Print HP,

preto (rendimento médio de
15.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ M5025 Q7840A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Multifuncional: impressora, scanner, copiadora

HP LaserJet série M5025

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabalho

Incremente a produtividade de seus
grupos de trabalho com um equipamento
fácil de usar, eficaz e de bom rendimento,
para impressão e reprodução em
tamanho duplo carta.

• Impressão e reprodução até 35 ppm/cpm
• Ciclo de trabalho de até 200.000 páginas mensais
• Volume de impressão mensal recomendado de 3.000 a 12.500 páginas*
• Capacidade de entrada de até 2.100 folhas (padrão no modelo M5035xs)
• Recursos de digitalização de documentos e envio digital avançado
• Impressão e cópia em tamanho duplo carta
• Digitalização em frente e verso (impressão e cópia em

frente e verso padrão no modelo M5035xs)
• Disco rígido de 40 GB integrado
• Conectividade em rede 10/100 integrada

HP LJ M5035

Você gostaria de imprimir uma quantidade
maior de trabalhos com menos intervenção
dos usuários?

Precisa de recursos integradas de envio
e recebimento de fax?

Gostaria de poder grampear e empilhar
documentos automaticamente?

Gostaria de imprimir em frente e verso
automaticamente?

Para você é importante ter uma maior
capacidade de impressão?

HP LJ M5035xs

• Capacidade de entrada de até 2.100
folhas

• Recursos profissionais de fax com
velocidade de até 33,6 kbps, redução
automática, remarcação automática,
marcação rápida

• Inclui um grampeador automático
para documentos de 30 folhas
e um empilhador para 500 folhas

• A unidade de impressão em frente
e verso automática proporciona
economia de papel

HP LJ 9040mfp
(ver página 59)
• Impressão mais rápida de documentos

em até 40 ppm
• Requer menos intervenção, graças

à capacidade de entrada de até
3.100 folhas

• Recursos de envio digital de arquivos
e para pastas de rede; envio a outras
impressoras e serviços de fax (opcional)

Roteiro de venda

?

?

Serviços HP Care Pack**
UE670E Resposta em domicílio no dia seguinte,

3 anos
U2014E Instalação em rede

Acessórios HP
Q7834A Bandeja de entrada 4 para 500 folhas
Q7835A 3 bandejas de entrada 4, 5 e 6 para

500 folhas
Q7549A Acessório de impressão automática

em frente e verso
Q3701A Acessório de fax analógico
Q7718A DIMM SDRAM, 100 pinos, 128 MB

Q7719A DIMM SDRAM, 100 pinos, 256 MB
J7960G Jetdirect 625n, Gigabit, EIO,

10/100/1000T
J7951G Jetdirect ew2400, sem cabos,

802.11g, USB
T1936AA HP Digital Sending Software 4.3

Suprimentos HP
Q7570A Cartucho de toner Smart Print HP,

preto (rendimento médio de
15.000 páginas)*

Informações para pedidos:
LJ M5035 Q7829A
LJ M5035xs Q7831A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Multifuncional: impressora, fax, scanner, copiadora

HP LaserJet série M5035
NOVO!



Multifuncionais HP (MFP e AiO): departamentos

Especificação Códigos Páginas por minuto no Ciclo de Memória Qualidade de Capacidade de entrada Velocidade Número de Preço Número
do produto de produto tamanho carta (máximo) serviço (MB) impressão de papel (folhas/máximo) do fax usuários de página

(pág./mês) (dpi/otimizada) (máximo) (referência)
Em preto-e- Cor Padrão/máx. Caract.
branco Especial

LJ 9040mfp Q3726A 40(cta.)/25(A3) n/d 300.000 256 1.200 3.100 A3 33,4 Kbps2 20+ 59

LJ 9050mfp Q3728A 50(cta.)/28(A3) n/d 300.000 256 1.200 3.100 A3 33,4 Kbps2 20+ 59

CLJ 9500mfp C8549A 25(cta.)/12(A3) 25(cta.)/12(A3) 200.000 512 6001 3.100 A3 33,4 Kbps2 20+ 60

1 Resolução óptica de 600 x 600 dpi com a tecnologia de resolução aprimorada HP ImageRet 4800
2 Disponível com o acessório opcional de fax analógico HP LaserJet mfp (Q3701A)
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Para departamentos
Simplifique os seus trabalhos com os
recursos de impressão, cópia, fax1 e
envio digital2 de alto rendimento.

• Velocidade de impressão de até 40/50 páginas em A4 e 25/28 páginas em A3
• Conectividade EIO e porta paralela
• Ciclo de serviço de até 300.000 páginas mensais*
• Volume recomendado de 15.000 a 50.000 páginas mensais
• Capacidade de entrada de 3.100 folhas
• Primeira página impressa em A4 em menos de 8 segundos
• Alimentador automático de documentos frente e verso em uma única passada
• Disco rígido EIO de 40 GB e envio digital integrado com placa de rede e duplex
• Acabamento de documentos (requer a seleção de uma das opções disponíveis,

venda em separado)

Roteiro de venda

Serviços HP Care Pack**
H7685E Resposta em domicílio no próximo dia;

1,8 milhão de páginas ou 3 anos
H7690E Resposta em domicílio no mesmo

dia;1,8 milhão de páginas ou 3 anos

Acessórios HP
Q3701A Acessório de fax analógico LaserJet

300 MFP
Q5693A Escaninho classificador de 8 bandejas

LaserJet (incluído no CLJ 9500)
C8084A Empilhador de saída
C8085A Grampeador/empilhador

C8088B Módulo multifuncional
T1936AA Software HP Digital Sending 4.0, com

as melhores recursos de envio digital

Suprimentos HP
C8543X Cartucho de toner Smart Print HP

LaserJet, preto (rendimento médio de
30.000/38.000 páginas)*

C8091A Cartucho de grampos (5.000) para o
grampeador/empilhador

C8092A Cartucho de grampos (5.000) para o
módulo de acabamento multifuncional

C9153A Kit de manutenção da impressora
(220 V)

Informações para pedidos:
LJ 9040mfp Q3726A
LJ 9050mfp Q3728A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

HP LaserJet 9040/9050mfp

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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HP LJ 9040mfp

Você gostaria da flexibilidade de
imprimir em papéis mais espessos?

A impressão em cores é importante
para você?

A velocidade de impressão é
importante para você?

Qual é a opção de acabamento
de documentos mais adequada
às suas necessidades (venda
em separado)

HP LJ série 9050mfp
• Maior velocidade impressão de

até 50 ppm em tamanho A4 e até
28 ppm em A3

A impressão em cores é importante
para você?

Qual é a opção de acabamento de
documentos mais adequada às suas
necessidades (venda em separado)?

HP CLJ 9500mfp
(ver página 60)
• Impressão em cores

profissional e de alta qualidade
• Velocidade de impressão de até 25

ppm em A4 e 12 ppm em A3, em
preto-e-branco e em cores

• Manuseio de papéis mais grossos

Qual é a opção de acabamento de
documentos mais adequada às suas
necessidades (venda em separado)?

?

?

?
?

?

?

1Opcional. Somente para os países com aprovação de
comunicações eletrônicas. Consulte a folha de informações

do Acessório de fax analógico HP LaserJet 300 MFP.

2 O software HP Digital Sending 4.0 é opcional.
Este software roda em um servidor, portanto se

necessita de um.

ACESSÓRIOS

C8084A

• Empilhador de
saída

C8085A

• Grampeador/
empilhador

Q5693A

• Classificador para
várias caixas de
correio com 8
bandejas Laserjet

C8088B

• Unidade de
acabamento
multifuncional



60

Para departamentos
Recursos de impressão e cópia em
cores e digitalização em tamanhos até
A3, digitalização para e-mail, envio e
recebimento de fax, acabamento de
documentos e recursos de envio digital
opcionais para grupos de trabalho
e departamentos.

• Imprime até 25 ppm em cores ou em preto-e-branco, em
um ou dois lados, até 12 ppm em A3

• Ciclo de serviço máximo de 200.000 páginas mensais
• Volume recomendado de 5.000 a 25.000 páginas

mensais
• Opções versáteis para manuseio do papel, como

empilhador, empilhador com grampeador, classificador
para várias caixas de correio com oito bandejas
e unidade de acabamento multifuncional

• Obtenha impressão com cores precisas e nítidas com
a tecnologia HP ImageREt 4800

• Disco rígido EIO de 40 GB e envio digital integrado com
placa de rede e duplex

Roteiro de venda
Informações para pedidos:
CLJ 9500mfp C8549A

* Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

HP Color LaserJet 9500mfp

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas

Produtos HP Care Pack**
H4603E Pós-garantia, resposta em domicílio no mesmo dia, 3 anos
H4597E Resposta em domicílio no dia seguinte, 3 anos
U2014E Instalação e configuração de rede

Acessórios HP
T1936AA Software Digital Sending 4.0

Suprimentos HP
C8550A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, preto (rendimento

médio de 25.000 páginas)*
C8551A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, ciano (rendimento

médio de 25.000 páginas)*
C8552A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, amarelo (rendimento

médio de 25.000 páginas)*
C8553A Cartucho Smart Print HP Color LaserJet, magenta (rendimento

médio de 25.000 páginas)*
C8560A Kit de fotorreceptor HP Color LaserJet, preto (rendimento médio

de 40.000 páginas)*
C8554A Kit de limpeza, 50.000 páginas
C8555A Kit de transferência, 200.000 páginas
C8556A Kit de fusor, 100.000 páginas
C8560A Kit de fotorreceptor, preto, 40.000 páginas
C8561A Kit de fotorreceptor, ciano, 40.000 páginas
C8562A Kit de fotorreceptor, amarelo, 40.000 páginas
C8563A Kit de fotorreceptor, magenta, 40.000 páginas

C8084A

• Empilhador de
saída

Q5693A
• Escaninho

classificador de
8 bandejas
LaserJet

C8085A

• Grampeador/
empilhador

C8088B

• Módulo de
acabamento
multifuncional

Q1891A

• Bandeja de papel HCI
de 2.000 páginas



Scanners HP ScanJet: Uso pessoal e grupos de trabalho
Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Scanner de mesa HP Scanjet 5590 L1910A
Para grupos de trabalho
Scanner com alimentador automático L1980A
(ADF) HP Scanjet 7800
Scanner de mesa HP Scanjet 8350 L1961A
Scanner de mesa HP Scanjet 8390 L1962A

Scanners HP ScanJet:
Especificação Códigos Tipo de Velocidade Resolução da Velocidade de Faixa de Software incluido Tamanho Preço Número
de produto de scanner de digitalização digitalização visualização redução/ máximo do de página

produto (óptica) ampliação documento (referência)

SJ 5590 L1910A De mesa 8 ppm/4 ipm1 2.400 dpi 7 seg 10 a 2000% 21,6 x 35,6 cm2 62

SJ 7800 L1980A ADF3 25 ppm/50 ipm1 1.200 dpi n/d 10 a 2000% 21,6 x 35,6 cm 63

SJ 8350 L1961A De mesa 25 ppm/50 ipm1 4.800 dpi 4 seg 10 a 2000% 21,6 x 35,6 cm 64

SJ 8390 L1962A De mesa 35 ppm/70 ipm1 4.800 dpi 4 seg 10 a 2000% 21,6 x 35,6 cm 64
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CD-ROM(s) com software para Microsoft Windows e
Macintosh: HP Photo & Imaging com HP Memories Disc
Creator e HP Instant Share, I.R.I.S. Readiris OCR, NewSoft
Presto! PageManager 7, HP Commercial Scanjet 5590
TWAIN (somente Windows)

CD-ROM(s) com software para Windows, HP Smart
Document Scan, Kofax VirtualReScan, ScanSoft
PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, NewSoft Presto!
BizCard Reader, Drivers Captiva ISIS/TWAIN
Drivers Captiva ISIS/TWAIN (somente Windows), Kofax
Virtual Rescan (VRS) (somente Windows 2000, XP Home
& Professional), HP Smart Document Scan (somente
Windows; não oferece suporte para Windows 98 SE
e Me no TKC), HP Photosmart Essential & Premier
(Windows), HP Photosmart Studio (Mac), ScanSoft
PaperPort (Deluxe para TKC, somente Windows),
NewSoft Presto! PageManager (somente Mac), Adobe
Photoshop Elements (v 2.0.2 para TKC: Windows 2000,
XP Home e Professional, somente Mac), I.R.I.S. Readiris
Pro OCR

Drivers Captiva ISIS/TWAIN (somente Windows),
Kofax Virtual Rescan (VRS) (somente Windows 2000,
XP Home & Professional), HP Smart Document Scan
(somente Windows; não oferece suporte para Windows
98 SE e Me no TKC), HP Photosmart Essential & Premier
(Windows), HP Photosmart Studio (Mac), ScanSoft
PaperPort (Deluxe para TKC, somente Windows),
NewSoft Presto! PageManager (somente Mac), Adobe
Photoshop Elements (v 2.0.2 para TKC: Windows
2000, XP Home e Professional, somente Mac), I.R.I.S.
Readiris Pro OCR

1 ppm = página por minuto; ipm: imagem por minuto.
2 Com o alimentador automático (ADF).
3 ADF = Alimentador automático de folhas.



Uso pessoal e pequenos grupos de trabalho
Conte com digitalização de alta quali-
dade, além de operação rápida e fácil
com o alimentador automático de folhas
(ADF). Digitalize slides e negativos
com o adaptador incluso.

• Digitalização de várias páginas com o alimentador automático (ADF)
• Digitalização de até 8 ppm e 4 ipm
• Resultados profissionais com a resolução óptica de 2.400 dpi
• Visualização do documento digitalizado em 7 segundos
• Digitalização de slides e negativos com o adaptador integrado,

além de livros, documentos e objetos tridimensionais
• Inclui os seguintes aplicativos: HP Photo & Imaging com HP Memories

Disc Creator e HP Instant Share, I.R.I.S. Readiris OCR, Soft Presto!
PageManager 7 e outros

HP SJ 5590

Você precisa digitalizar documentos em tamanho carta, frente e verso,
automaticamante?

Gostaria de digitalizar seus documentos e imagens com maior rapidez?

Gostaria de ter um recurso de reprodução em seu scanner?

Precisa de aplicativos que permitam definir tarefas de digitalização
repetitivas ou que otimizem a qualidade da imagem automaticamente?

Precisa de documentos digitalizados com maior resolução?

Suas necessidades de digitalização incluem documentos e outros
materiais?

Precisa de aplicativos para editar, retocar, organizar e otimizar suas
fotos e imagens digitalizadas?

HP SJ 7800
(ver página 63)
• Permite carregar até 50 páginas no alimentador

automático (ADF) e digitalizá-las em frente e verso
• Digitalização em alta velocidade de até 25 ppm e 50 ipm
• Inclui um botão de cópia para enviar suas imagens

digitalizadas para uma impressora predeterminada
• Com o software HP Smart Document Scan, é possível

definir até 30 perfis para economizar tempo em
tarefas de digitalização repetitivas

• O software Kofax VirtualReScan possibilita a
realização de digitalizações perfeitas logo na
primeira tentativa

Roteiro de venda

?

?

HP SJ 8350
(ver página 64)
• Resultados profissionais com a resolução óptica de

até 4.800 dpi
• Digitalização em alta velocidade de até 25 ppm e 50 ipm
• Possibilidade de digitalizar a partir de diferentes tipos

de materiais, como papel, objetos tridimensionais,
slides, negativos, filmes, fotos e muito mais

• Com os aplicativos HP Photosmart Essentials e Adobe
Photoshop Elements, você pode editar, otimizar e
fazer de tudo com suas fotos e imagens digitalizadas

Serviços HP Care Pack**
UA422E Retorno à HP, 2 anos (1 ano adicional)
U4787E Retorno à HP, 3 anos (2 anos adicionales)
U4789PE Pos-garantia, retorno à HP (1 ano adicional)

Informações para pedidos:
SJ 5590 L1910A

Scanner de mesa HP Scanjet 5590

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabalho

Este scanner permite que todo o seu
grupo de trabalho administre documentos
em um equipamento programável
e compacto, que inclui um versátil
pacote de software para tratamento
de documentos.

• O alimentador automático (ADF) possibilita o carregamento de até 50 folhas
• Digitalização de até 25 ppm e 50 ipm
• Excelentes resultados com a resolução óptica de 1.200 dpi
• Inclui um leitor para digitalizar cartões de visita e documentos de identidade, assim

como um software para organizá-los
• Botão de cópia para enviar suas imagens digitalizadas para uma impressora

predeteminada
• Até 30 perfis de digitalização configuráveis para enviar os arquivos a destinos

predeterminados
• Inclui os seguintes aplicativos: HP Smart Document Scan, I.R.I.S.

Readiris Pro OCR, Scansoft PaperPort, Kofax VRS e outros

Roteiro de venda

Serviços HP Care Pack**
Care Packs não disponíveis. Serviço disponível somente através de
Contratos de Serviço. Consulte nossos distribuidores autorizados.

Informações para pedidos:
SJ 7800 L1980A

Scanner com alimentador automático (ADF)
HP Scanjet 7800

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Para grupos de trabalho
Um scanner prático, confiável e de alto
desempenho em uma solução completa de
gerenciamento de documentos para grupos
de trabalho, que oferece alta velocidade,
alimentador automático de folhas e um
software poderoso.

• O alimentador automático (ADF) possibilita o carregamento de até 100 folhas
• Digitalização de até 25 ppm e 50 ipm
• Resultados profissionais e de alta qualidade com a resolução óptica de 4.800 dpi
• Visualização do documento digitalizado em apenas 4 segundos
• Versatilidade de digitalizar a partir de diferentes tipos de materiais, como papel,

objetos tridimensionais, slides, negativos, filmes, fotos e muito mais
• Possibilidade de criar arquivos PDF a partir da imagem digitalizada
• Inclui os seguintes aplicativos: HP Smart Document Scan,

HP Photosmart Essentials, Adobe Photoshop Elements, I.R.I.S.
Readiris Pro OCR, Scansoft PaperPort, Kofax VRS, drivers
Captiva ISIS/Twain, Soft Presto! PageManager 7 e outros

HP SJ 8350

Você precisa digitalizar uma
quantidade maior de documentos
com mais rapidez?

Precisa digitalizar documentos em
frente e verso mais rapidamente?

HP SJ 8390

• Digitalização em alta velocidade:
até 35 ppm

• Digitalização em frente e verso a
uma velocidade de até 70 ipm

Roteiro de venda

?

Serviços HP Care Pack**
Care Packs não disponíveis. Serviço disponível
somente através de Contratos de Serviço. Consulte
nossos distribuidores autorizados.

Acessórios HP
C9915-60055 Folhas de limpeza para o alimenta-

dor automático (ADF)
L1966-69001 Kit de substituição do enrolador

automático de documentos

Informações para pedidos:
SJ 8350 L1961A
SJ 8390 L1962A

Scanner de mesa HP Scanjet 8350

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Servidores de impressão HP JetDirect

Recursos que se adaptam à sua empresa
A HP oferece três níveis distintos de séries de recursos de firmware para que você aplique a solução mais adequada às suas necessidades
de negócios. Escolha soluções básicas, econômicas ou completas. Porém, quase todas as impressoras para rede já incluem uma das três
opções. Para clientes que desejam uma série de recursos de nível superior, é recomendável adquirir a unidade base da impressora (se
disponível) e um servidor de impressão independente que satisfaça às suas necessidades, ou adquirir a plataforma de impressora seguinte
em que o recurso desejado está incluído.

Informações sobre as séries de recursos:
• A série básica de recursos é ideal para clientes individuais e ambientes de pequenas empresas. Oferece desempenho e

configuração simples. O número de usuários, sistemas operacionais de rede, protocolos e características de segurança são limitados.
Não inclui firmware atualizável.

• A série de recursos econômica se destina a ambientes de pequenas e médias empresas. Oferece compatibilidade ampliada para
sistemas operacionais de rede e protocolos, bom desempenho, gerenciamento básico e funções de segurança. Não inclui firmware
atualizável.

• A série de funções completa se destina a periféricos de ambientes empresariais gerenciados. Inclui características avançadas de
segurança, alto desempenho, compatibilidade com uma ampla gama de sistemas operacionais de rede e protocolos, gerenciamento
empresarial e firmware atualizável.

Como identificar as necessidades dos clientes de servidores de
impressão HP Jetdirect
Com as seguintes perguntas eliminatórias, você poderá identificar se o cliente necessita de um servidor de impressão geral ou específico.
As informações sobre como lidar com as objeções do cliente permitem responder de forma rápida e eficaz nessas situações.

Perguntas eliminatórias
• Deseja qualidade superior?
• Deseja uma solução que funcione?
• Deseja uma solução já comprovada pelo fabricante?
• Deseja um servidor de impressão que proporcione a tecnologia mais recente?

Como lidar com as objeções dos clientes na hora de comprar um servidor de impressão HP
“O Jetdirect é caro. Pretendo comprar um servidor de impressão mais barato de outro fabricante para conectar a impressora HP à rede.”

Os servidores de impressão HP Jetdirect foram testados com periféricos e drivers HP compatíveis. Portanto, os clientes esperam que as
soluções funcionem perfeitamente. Os servidores de impressão HP Jetdirect não só proporcionam a melhor qualidade, mas também incluem
a tecnologia e a funcionalidade mais recentes para atender a todos os requisitos dos clientes em áreas importantes como compatibilidade,
facilidade de uso, gerenciamento e segurança.



Servidores de impressão HP JetDirect

Especificação de produto Códigos Conectividade do produto Série de Clientes-alvo Descrição do produto
de produto recursos

Servidor de impressão J3258G Paralelo, 10BT Econômica Empresas pequenas Uso compartilhado de impressoras simples e acessível em redes
HP Jetdirect 170x e médias Ethernet.
Servidor de impressão J6035G USB, 10/100TX Econômica Empresas pequenas O HP Jetdirect 175x oferece conectividade com periféricos
HP Jetdirect 175x e médias 10/100-TX USB 2.0 econômica.
Servidor de impressão J3263G Paralelo, 10/100TX Completa Empresas pequenas, Conecte à sua rede praticamente qualquer impressora com
HP Jetdirect 300x médias e grandes porta paralela.
Servidor de impressão J7983G Paralelo (3), 10/100TX Completa Empresas pequenas, Conecte à sua rede até três impressoras com porta paralela.
HP Jetdirect 510x médias e grandes
Servidor de impressão J7951G USB, 10/100TX, 802.11b/g Econômica Empresas pequenas, Compartilhar periféricos HP com possibilidade de conexão à rede
HP Jetdirect ew2400 médias e grandes é muito simples com este servidor de impressão externo com ou sem fio.
Servidor de impressão J7942G USB, 10/100TX Completa Empresas pequenas, O servidor de impressão Fast Ethernet HP en3700 permite compartilhar
HP Jetdirect en3700 médias e grandes com segurança impressoras HP com portas USB 2.0 de alta velocidade.
Servidor de impressão J7934G EIO, 10/100TX Completa Empresas pequenas, Compartilha impressoras conectadas em rede com slot EIO.
HP Jetdirect 620n médias e grandes
Servidor de impressão J7960G EIO, 10/100/1000T Completa Empresas pequenas, Compartilha impressoras conectadas em rede com velocidades de
HP JetDirect 625n médias e grandes gigabits com o servidor de impressão Gigabit Ethernet

HP Jetdirect 625n.
Servidor de impressão J7961G EIO, 10/100/1000T Completa Empresas pequenas, Compartilha mais documentos com um dos primeiros servidores
HP Jetdirect 635n médias e grandes de impressão Gigabit EIO compatíveis com IPv6, IPv4 e IPsec.
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Pequenas e
médias empresas

HP Jetdirect 170x

Você precisa imprimir em um
sistema operacional que não seja
Microsoft Windows®, como UNIX®,
Linux ou Novell™?

Você gostaria de atualizar firmware
gratuitamente pela web logo após
o lançamento de uma nova versão
(com novos recursos)?

Deseja administrar vários dispositivos
(servidores de impressão, impresso-
ras) simultaneamente apenas com
alguns cliques usando o software
de administração HP Web
Jetadmin?

HP Jetdirect 300x
(ver página 68)

Como seu investimento certamente
cobrirá os próximos dois anos, vale
a pena pensar nas necessidades
futuras:

Você precisará adicionar
equipamentos sem Windows® na
rede, administrar outros dispositivos
de forma mais eficaz ou adotar
novos padrões de segurança da
empresa, que também incluem as
atividades de impressão?

Porque o modelo HP Jetdirect 300x
proporciona maior compatibilidade
com diversas plataformas opera-
cionais, como Apple Macintosh,
UNIX® e Linux, bem como recursos
de gerenciamento do conjunto
de dispositivos com o software
HP Web Jetadmin.

Roteiro de venda

?
HP Jetdirect 175x

Você gostaria da flexibilidade de
imprimir sem fio?

Você necessita de compatibilidade
com Apple Macintosh ou outras
plataformas de sistemas
operacionais como UNIX® e Linux?

Você imprime com servidores
Novell™ e necessita de
compatibilidade com o protocolo
IPX/SPX?

Você gostaria de imprimir
documentos da forma mais segura
possível?

HP Jetdirect
en3700/ew2400
(ver página 69)
• O modelo HP Jetdirect ew2400

oferece a flexibilidade de conectar
praticamente qualquer impressora
da maneira mais cômoda possível;
seja por Fast Ethernet (com fio) ou
pela LAN sem fio (802.11b/g).

• O modelo HP Jetdirect en3700
proporciona maior compatibilidade
com diversas plataformas
operacionais, capacidades
sofisticadas de gerenciamento
e segurança aprimorada. As
atualizações gratuitas de firmware
permitem maximizar a proteção
do investimento e evitar possíveis
gastos futuros.

?

Información para pedidos:
JD 170x J3258G
JD 175x J6035G
JD ew2400 J7951G

Servidor de impressão
HP Jetdirect 170x

Servidor de impressão
HP Jetdirect 175x

Servidor de impressão
HP Jetdirect ew2400

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Empresas pequenas, médias e grandes

HP Jetdirect 170x/175x

O dispositivo a ser conectado
à rede oferece um slot EIO
disponível?

Você busca uma solução que seja
a mais fácil de instalar e usar?

Você necessita de compatibilidade
com Apple Macintosh ou outras
plataformas operacionais como
UNIX® e Linux?

Você gostaria de imprimir
documentos da forma mais segura
possível?

HP Jetdirect 620n/625n
(ver páginas 69 e 70)
• São fáceis de instalar e usar,

porque são inseridos diretamente
no slot EIO da impressora que os
alimenta. Não é necessária fonte
de alimentação externa, nem
cabos ou tomadas. Além disso,
o servidor Jetdirect 625n permite
conexões Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet (10/100/1000T).

• Instalando hoje a tecnologia mais
recente com a placa Gigabit
Jetdirect 625n, você garantirá a
proteção do seu investimento no
futuro.

HP Jetdirect 620n/625n
(ver páginas 69 e 70)
• Possuem slot EIO disponível o que

permite conectar praticamente
qualquer impressora e produto
multifuncional HP com slot EIO
disponível.

• Não exigem fonte de alimentação
externa. Podem ser inseridos
facilmente no slot EIO de um
periférico HP.

• Oferecem recursos de segurança
avançados, mas o modelo HP
Jetdirect 625n também oferece
compatibilidade com Gigabit
Ethernet.

HP Jetdirect 300x

Deseja conectar uma impressora
com um slot EIO disponível?

Existem problemas de tráfego na rede
ou você considera que eles poderão
ocorrer a curto ou médio prazo?

Deseja imprimir documentos da forma
mais segura possível?

Roteiro de venda

?

?

Informações para pedidos:
JD 170x J3258G
JD 175x J6035G
JD 300x J3263G

Servidor de impressão
HP Jetdirect 300x

Servidor de impressão
HP Jetdirect 620n

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Empresas pequenas, médias e grandes

HP Jetdirect en3700

O dispositivo a ser conectado
à rede oferece um slot EIO
disponível?

Você busca uma solução que seja
a mais fácil de instalar e usar?

HP Jetdirect 620n/625n
(ver página 70)
• Contêm slot EIO disponível.

Podem ser usados com
praticamente qualquer produto
HP LaserJet, Color LaserJet e
multifuncional e com a maioria
das impressoras Designjet.

• Os cartões de EIO são fáceis de
instalar e usar, porque são
inseridos diretamente no slot EIO
da impressora que os alimenta.
Não é necessária fonte de
alimentação externa, nem cabos
ou tomadas. Além disso, o
servidor Jetdirect 625n permite
conexões Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet (10/100/1000T).

HP Jetdirect 625n
(ver página 70)
• Contém slot EIO disponível

• O servidor de impressão Gigabit
Ethernet Jetdirect 625n é
compatível com dispositivos
anteriores. Ou seja, ele funcionará
bem com infra-estruturas de rede
Ethernet/Fast Ethernet e permitirá
aproveitar de imediato as
vantagens das velocidades de
gigabits com a mesma rapidez
com que se modifica a
infra-estrutura da rede.

• Processa o tráfego de impressão
na rede em velocidades de
gigabits, liberando o servidor
central, que atua como formador
de filas de impressão. Assim, o
servidor pode se dedicar a tarefas
mais críticas com mais rapidez,
em vez de se ocupar com os
arquivos de filas de impressão.

HP Jetdirect 620n

Você imprime arquivos grandes com
freqüência?

Existem problemas de tráfego na rede
ou você considera que eles poderão
ocorrer a curto ou médio prazo?

Você utiliza tecnologia Gigabit
Ethernet em sua rede ou planeja usá-la
no futuro?

Roteiro de venda

?

?

Informações para pedidos:
JD en3700 J7942G
JD 620n J7934G

Servidor de impressão
HP Jetdirect en3700

Servidor de impressão
HP Jetdirect 620n

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas
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Empresas pequenas, médias e grandes

HP Jetdirect 625n

Você se preocupa com a
quantidade limitada de endereços
IP da rede?

Você necessita de compatibilidade
com IPv6, a versão mais recente do
protocolo TCP/IP, que proporciona
muito mais endereços IP que a
versão anterior (IPv4)?

Você precisa imprimir informações
confidenciais?

Deseja imprimir documentos da
forma mais segura possível?

HP Jetdirect 635n
• Contém slot EIO disponível.

• É um dos primeiros servidores de
impressão da HP que admitem
IPv6.

• Oferece recursos avançados de
segurança, como suporte para
autorização (senha), autenticação
(EAP) e criptografia de dados
(SSL/TLS, SNMPv3, IPsec) para
ajudar os clientes a proteger o
ambiente de impressão contra
acesso não autorizado.

Roteiro de venda

?

Informações para pedidos:
JD 625n J7960G
JD 635n J7961G

Servidor de impressão
HP Jetdirect 625n

Servidor de impressão
HP Jetdirect 635n

Para obter uma lista completa de
suprimentos e acessórios,

visite o site da HP em
www.hp.com/la/empresas



Servidor de impressão
HP Jetdirect 300x
Servidor de impressão
HP Jetdirect 620n
Servidor de impressão
HP Jetdirect 625n
Servidor de impressão
HP Jetdirect 635n
Servidor de impressão
HP Jetdirect ew2400
Servidor de impressão
HP Jetdirect en3700

Melhor compatibili-
dade com protocolos
como Linux, UX
ou Novell™

X

X

X

X

X

Segurança avança-
da SNMPv3, SSL,
TLS, EAP 802.1x incl.
PEAP, LEAP

X

X

X

X

Gerenciamento
avançado
Gerenciamento do con-
junto de equipamentos

X

X

X

X

X

X

Firmware
atualizável

X

X

X

X

X

Mais facilidade de
uso Compatibilidade
com Auto-IP, Apple
Rendezvous

X

X

X

X

X

Maior flexibilidade
Conectividade com
ou sem fio em um
único dispositivo

X

Tecnologia Gigabit
Compatibilidade
com Gigabit
10/100/1000TX

X

X

Segurança dos
dados TCP/IP
IPv4/IPv6, criptografia
de dados IPsec

X

Valores dos produtos do roteiro de vendas
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Para obter mais informações, visite www.hp.com/la/empresas

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas e produtos mencionados
neste documento são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. As informações técnicas contidas neste documento
estão sujeitas a modificações sem prévio aviso. Impresso nos Estados Unidos. DC-1206-1392-P

Para obter mais informações, ligue para (11) 4004-7751,
demais localidades 0800-709-7751 ou visite nosso site em www.hp.com.br

** Alguns serviços HP Care Pack podem estar restritos a determinadas regiões ou indisponíveis em alguns países.


