
Inovações confiáveis
• Compartilhe a multifuncional. Aumente a produtividade

e a conveniência para todos do escritório compartilhando
sua multifuncional HP Officejet Pro com vários PCs, graças
à flexível conexão em rede cabeada ou sem fio3.

•Preserve e proteja documentos importantes e fotos.
Digitalize documentos para reimprimir e guardar com
o scanner de mesa de até 2400 dpi de resolução
óptica CCD. Converta-os em convenientes arquivos
digitais para guardar, reimprimir e compartilhar com
facilidade.

•Gerencie os documentos sem necessidade de usar um
PC. Com o recurso Direct Digital Filing, você gerencia
e encaminha seus documentos com rapidez e facilidade.
Basta digitalizar os documentos em uma pasta usando
o painel de controle - sem software ou PC. Converta
seus documentos em papel em formato digital e ganhe
produtividade.

• Tenha mais tranqüilidade. Você trabalhará com
confiança ao saber que sua multifuncional HP Officejet
Pro foi feita para lidar com cargas de trabalho
pesadas, com um ciclo de 7.500 páginas mensais
e a qualidade HP.

Os sistemas de impressão e imagem da HP o ajudam
a criar facilmente materiais de comunicação poderosos
e profissionais. As multifuncionais, suprimentos,
acessórios e serviços HP são desenvolvidos para
funcionar em conjunto e atender às suas necessidades
de negócios.
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Imprima com velocidade inédita
• Leve impressão rápida em cores e o desempenho
comprovado da HP ao seu escritório. Imprima a até 35
páginas por minuto (ppm) em preto e até 34 ppm em cores.

• Produza documentos com qualidade profissional. Crie
documentos de alto impacto com comodidade, eficiência
e velocidade com qualidade de laser – até 10 ppm em
cores e até 12 ppm na impressão de texto em preto.

Qualidade profissional, baixo custo
• Gaste menos para imprimir em cores com a multifuncional
HP Officejet Pro Série L7000. Crie materiais de apresentação
em cores, brochuras, imagens gráficas e texto em cores
com um custo por página até 25% mais baixo do que
o das multifuncionais a laser – a partir de 6 centavos de
dólar por página colorida e 1,5 centavo por página em
preto1.

• Economize tinta e dinheiro. Os cartuchos HP foram
projetados para proporcionar um uso eficiente da tinta.
Imprima até 2.450 páginas em preto ou até 1.700
páginas em cores antes de substituir os cartuchos de
alta capacidade.

• Aumente a produtividade. Agregue valor e trabalhe com
mais eficiência com recurso de fax aprimorado, impressão,
digitalização e reprodução em dupla face e o alimentador
automático de documentos com capacidade para 50 folhas.
Gaste menos tempo recarregando papel com a bandeja
de papel adicional para 350 folhas, que oferece uma
capacidade de entrada total de 600 folhas2.

1 Comparações de custo por página de suprimentos de laser baseadas nas especificações publicadas pelo fabricante dos cartuchos de mais alta capacidade disponíveis para multifuncionais
a laser coloridas com custo inferior a US$1000,00 e multifuncionais a laser monocromáticas até US$ 500,00, conforme relatório da Current Analysis, Inc. até julho de 2006. Estimativas
da Multifuncional HP Officejet Pro Série L7000 baseadas no preço estimado de varejo e no rendimento publicado dos cartuchos HP 88XL (não inclusos, vendidos separadamente).
O rendimento real dos cartuchos depende da impressora e do uso específico. Para obter mais informações, visite o site www.hp.com/go/pageyield. Os resultados reais podem variar.

2 A bandeja adicional para 350 folhas vem inclusa como item de série com a multifuncional HP Officejet Pro L7780. Não vem inclusa com o modelo L7680, devendo ser adquirida
separadamente.

3 Conexão de rede cabeada inclusa nos modelos L7680/L7780. Conexão de rede sem fio inclusa no modelo L7780.

A mais rápida multifuncional de mesa do
mundo para impressão de negócios em cores,
com um custo por página até 25% mais baixo1



1 O painel de controle
fácil de usar fornece
uma interface familiar
de copiadora e acesso
instantâneo a cada um
dos cinco diferentes
modos do produto
(impressão, reprodução,
digitalização, fax e envio
digital)

2 Alimentador automático
de documentos para 50
folhas, para impressão,
reprodução e digitali-
zação em dupla face

3 Cartuchos de tinta e
cabeças de impressão
separados, para
operação econômica

4 Bandeja de saída para
150 folhas

5 Bandeja multipropósito
1 para 250 folhas e
Bandeja 2 para 350
folhas, atingindo uma
capacidade de entrada
total de 600 folhas

6 Cartão de memória
fotográfico e suporte para
PictBridge, permitindo
imprimir e enviar imagens
digitais da multifuncional
HP Officejet

7 64 MB de memória
padrão (96 MB de RAM
no modelo L7780) e o
processador de 192 MHz
executam rapidamente
tarefas complexas

8 Porta Ethernet cabeada
10/100Base-T

9 Porta USB 2.0 de alta
velocidade

10 Porta para fax RJ-11

11 Acessório de impressão
em dupla face automática
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Conheça a série

HP Officejet Pro L7680

• Alimentador automático de documentos para 50 folhas
• Bandeja multipropósito para 250 folhas
• Fax integrado
• Conexão de rede cabeada
• Porta USB 2.0 de alta velocidade
• Slots para cartões de memória e PictBridge
• 64 MB de RAM, 4 MB de memória Flash
• Acessório de impressão em dupla face automática
• Recurso Direct Digital Filing
• Scanner tamanho ofício
• Ampla tela colorida

HP Officejet Pro L7780

Todos os recursos da L7680 e mais:
• Bandeja adicional para 350 folhas
• Conexão de rede sem fio
• Software de reconhecimento óptico de caracteres ReadIris Pro
• 32 MB de memória adicionais

10

Observação: Os acessórios e os modelos variam de acordo
com o país e podem não estar disponíveis para todos os países.



Experimente uma produtividade insuperável
com impressão rápida em cores e custo baixo.

Produtividade insuperável
Lide de forma mais eficiente com impressões complexas
em maior volume com o acessório de impressão automática
em dupla face. Agregue valor e reduza o consumo de papel
em até 50%.

Envie fax, digitalize e copie documentos de várias páginas –
até 50 – com facilidade, usando o alimentador automático
de documentos (ADF) integrado. O ADF elimina a necessidade
de ficar ao lado do equipamento alimentando os documentos
manualmente, o que poupa tempo para outras tarefas
importantes. E com a bandeja de papel adicional para
350 folhas2, perfazendo uma capacidade total de entrada
de 600 folhas, você gasta menos tempo recarregando
papel e mais tempo sendo produtivo.

Aumente a conveniência para todos do escritório compar-
tilhando sua multifuncional HP Officejet com até 15 compu-
tadores, graças à conexão em rede cabeada ou sem fio.

Conte com recursos aprimorados de fax para manter
contato. Com memória para até 125 páginas, você nunca
vai perder um fax, mesmo se ficar sem papel ou tinta.

Imprima mais rápido e gaste menos
Conte com mais desempenho e baixe suas despesas.
Reduza o tempo que se perde esperando documentos com
mais velocidade na impressão em cores e o desempenho
comprovado da HP. A HP torna a impressão de negócios
mais rápida, eficiente e conveniente do que nunca, ao
mesmo tempo reduzindo suas despesas operacionais.
Produza documentos que impressionam com um custo por
página até 25% mais baixo do que o das multifuncionais a
laser – a partir de 1,5 centavo de dólar por página1. Além
disso, como a multifuncional imprime, copia, digitaliza e
envia/recebe fax em cores e em preto, você tem exatamente
o que precisa em um único equipamento.

Organize seus documentos de forma
inovadora
Inovadoras tecnologias HP permitem digitalizar, compartilhar
e arquivar seu trabalho sem usar um PC nem software, com
o recurso Direct Digital Filing. Digitalize seus documentos
e fotos diretamente em cartões de memória, dispositivos
de armazenamento USB ou uma pasta de rede, usando
o painel de controle da sua multifuncional5. Seus
documentos digitalizados podem ser salvos como arquivo
JPG ou PDF, proporcionando máxima flexibilidade no
compartilhamento.

4 Os custos baixos de operação mencionados se referem apenas aos cartuchos de tinta de alta capacidade HP 88XL. Não incluso, vendido separadamente.
5 Os slots para cartões de memória suportam CompactFlash Tipo I e II, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard/Secure MultiMediaCard, xD-Picture Card. Consulte o site
www.hp.com/support para obter mais informações sobre compatibilidade.

HP Officejet Pro L7680 com cartuchos de tinta de alta
capacidade HP 88XL4

Direct Digital Filing



Especificações técnicas Multifuncional HP Officejet Pro L7680 (C8189A) Multifuncional HP Officejet Pro L7780 (C8192A)

Produto Código
Multifuncional HP Officejet Pro Série L7680 – C8189A
Impressora, Fax, Scanner, Copiadora

Multifuncional HP Officejet Pro Série L7780 – C8192A
Impressora, Fax, Scanner, Copiadora

Suprimentos
HP 88 Cartucho de Tinta Preto C9385AL
HP 88 Cartucho de Tinta Ciano C9386AL
HP 88 Cartucho de Tinta Magenta C9387AL
HP 88 Cartucho de Tinta Amarela C9388AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Preto Grande C9396AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Ciano Grande C9391AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Magenta Grande C9392AL
HP 88XL Cartucho de Tinta Amarelo Grande C9393AL
HP 88 Cabeça de Impressão Preto e Amarelo C9381A
HP 88 Cabeça de Impressão Magenta e Ciano C9382A

Acessórios
Cabo USB (a-b) de 2 metros C6518A
Bandeja de entrada adicional para 350 folhas2 CB007A
Adaptador para Impressora Bluetooth™ Sem Fio HP bt450 Q6398A
Servidor de impressão externo Fast Ethernet
HP Jetdirect en3700 (USB 2.0, 10/100Base-TX) J7942G

Servidor de impressão externo Fast Ethernet
e sem fio 802.11b/g HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0) J7951G

Servidor de impressão externo Fast Ethernet
HP Jetdirect 175x (USB 1.1) J6035G

Mídia de impressão
Papeis de Comunicação de Negócios HP, Papéis Fotográficos ou Papéis
para Projetos Criativos

Observação: Os acessórios e os modelos variam de acordo com o país e podem
não estar disponíveis para todos os países.

Multifuncional HP Officejet Pro Série L7000 – Impressora, Fax, Scanner, Copiadora

Condições do ambiente

Temperatura em operação De 15° a 32° C
Temperatura em armazenagem De -40° a 60° C
Umidade em operação UR de 25 a 75%
Umidade fora de operação UR de 20 a 80%
Altitude em operação 3.048 m

Acústica

Potência do som 6,5 B(A) (imprimindo a 16 ppm) em modo Normal
6,8 B(A) (imprimindo a 35 ppm) em modo Rascunho

Pressão do som (usuário ao lado) 50 dB(A) (imprimindo a 16 ppm) em modo Normal
54 dB(A) (imprimindo a 35 ppm) em modo Rascunho
14 dB(A) em modo de Economia de Energia
15 dB(A) em modo de Espera

Especificações de energia7 Requisitos de entrada: 110 a 240 V (corrente alternada), 50/60 Hz
Consumo de energia8 L7680 L7780

Ativa, imprimindo 28 W 29 W
Ativa, fax/reprodução 33 W 33 W
Pronta 15 W 15 W
Economia de Energia 10 W 10 W

Modelos qualificados ENERGY STAR®; visite www.hp.com/go/energystar
Certificações de energia

EMC FCC Título 47 CFR Parte 15 Classe B (EUA), CE (União Européia), ICES (Canadá)

Segurança Conformidade com EN 60950/IEC 60950 (internacional), listado na UL (EUA),
CSA (Canadá)

Garantia Garantia de hardware limitada de um ano; suporte via Internet em www.hp.com/support

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
As únicas garantias para produtos e serviços HP estão discriminadas nas declarações de garantia que acompanham tais produtos
e serviços. Nada neste documento deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros
técnicos ou de edição nem por omissões contidas neste documento. DC-0307-1469-P

Velocidade (carta/A4)
de impressão

Preto: até 35 ppm em modo Rascunho; 16 ppm Normal; 12 ppm Velocidade com Qualidade Laser; 5 ppm Melhor
Cores: até 34 ppm em modo Rascunho; 15 ppm Normal; 10 ppm Velocidade com Qualidade Laser; 5 ppm Melhor

Resolução Cores: até 4800 dpi em modo otimizado colorido com tecnologia aprimorada de camadas de cor HP PhotoREt III; Preto: entrada de 1200 x 1200 dpi

Velocidade (carta/A4)
de reprodução

Preto: até 35 ppm em modo Rascunho; 16 ppm Normal; 5 ppm Melhor
Cores: até 34 ppm em modo Rascunho; 15 ppm Normal; 5 ppm Melhor

Resolução Até 1200 x 1200 dpi

Recursos Número de cópias: até 99, claro/escuro, reduzir/ampliar: 25 a 400%, qualidade, ordenação, deslocamento de margem, seleção de bandeja

Resolução da digitalização Óptica: até 2400 x 4800 dpi; aprimorada: até 19.200 dpi; profundidade de cores de 48 bits, 256 níveis na escala de cinza

Modos de entrada Digitalização pelo painel frontal (tamanho máximo de 21,6 x 29,7 cm), software HP Photo and Imaging (Windows), software HP Image Zone (Mac) e aplicativo do usuário via TWAIN

Velocidade do fax 33,6 kbps, 3 segundos por página

Resolução Até 300 x 300 dpi

Recursos Memória do fax para até 125 páginas, redução automática, rediscagem automática, envio e recebimento de fax colorido, envio adiado, detecção de toque distintivo,
encaminhamento de fax, pesquisa de fax, barreira contra lixo, discagem de até 99 números, interface com PC

Envio digital Formatos de arquivos: PDF, JPG; envio para pasta da rede; discagens rápidas programáveis para caminhos de pastas da rede

Cartões de memória fotográficos CompactFlash Tipo I e II, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard/Secure MultiMediaCard, xD-Picture Card

Tela Tela colorida de 6,1 cm (2,4 polegadas)

Processador 192 MHz
Memória 64 MB de RAM, 4 MB de Flash 96 MB de RAM, 4 MB de Flash
Ciclo de trabalho Até 7.500 páginas por mês

Mídia

Entrada Bandeja multipropósito 1 para 250 folhas, ADF para 50 folhas Bandeja multipropósito 1 para 250 folhas, bandeja 2 para 350 folhas, ADF para 50 folhas
Impressão em dupla face Acessório de impressão em dupla face automática

Saída 150 folhas

Tamanhos personalizados 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm

Tamanhos padrão Impressão/reprodução: carta, ofício, statement, executivo, envelopes Nº 10, envelopes Monarch, DL de envelope; Scanner de mesa: carta, ofício

Gramaturas Bandeja para 250 folhas: mídia comum: 60 a 105 g/m2; mídia especial: 60 a 200 g/m2, mídia de cartão: até 200 g/m2

Bandeja para 350 folhas: mídia comum: de 60 a 105 g/m2

Tipos Papel (comum, jato de tinta, fotográfico), envelopes, papel para brochura, transparências, etiquetas, cartões (comemorativos, para fichário)

Conectividade

Interfaces 1 PictBridge, 1 porta USB 2.0 de alta velocidade, conectividade Ethernet cabeada 1 PictBridge, 1 porta USB 2.0 de alta velocidade,
conectividade Ethernet cabeada, conectividade 802.11b/g sem fio

Linguagens e fontes GUI HP PCL3
Sistemas operacionais padrão Windows® Vista™ de 32 ou 64 bits (Professional e Home Editions)6, 2000, XP x64; Mac OS X (v10.3.9 e superior, v10.4.x)

Dimensões (L x P x A) 53,1 x 46,6 x 35,6 cm 53,1 x 48,5 x 44,4 cm
Peso 15,85 kg 18,49 kg
Conteúdo da embalagem Multifuncional; cabo de força; HP 88 Cartucho de Tinta Preto; HP 88 Cartuchos de Tinta Ciano, Magenta e Amarelo; 2 cabeças de impressão; Guia de Introdução;

Pôster de Instalação; CD com drivers (inclui Guia do Usuário)
Inclui também Acessório para impressão automática em dupla face, ampla tela colorida, scanner

tamanho ofício, recurso Direct Digital Filing
Tudo o que acompanha o L7680 e mais: bandeja para 350 folhas, conectividade 802.11b/g

sem fio, software de reconhecimento óptico de caracteres ReadIris Pro

Informações para pedidos

6 Alguns recursos podem não estar disponíveis.
7 Os requisitos de energia baseiam-se no país/na região onde a impressora é vendida. Não converta as voltagens de operação. Isso danificará a impressora
e invalidará a garantia do produto.

8 As leituras em operação são tiradas da media de energia consumida durante impressão em modo normal.

Para obter mais informações, visite nosso site em www.hp.com.br

ENERGY STAR e o logotipo da ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA.


