Folheto de especificações

Impressora HP Officejet 7110
Formato Grande ePrinter
Amplie suas possibilidades de
impressão com uma HP ePrinter
acessível e confiável que produz
materiais de marketing com
qualidade profissional em
dimensões de 3x5 a 13x19
polegadas. Conte com a
conveniência da economia de
tempo usando a impressão sem
fio1 e a rede fácil.

Chame a atenção com impressão em formatos amplos e a preços acessíveis
Imprima com cores profissionais em uma ampla variedade de tamanhos—de 3x5
a 13x19 polegadas—por um valor extraordinário.
Crie folhetos sem margens, brochuras, materiais de marketing e muito mais
internamente, pagando menos do que pagaria a uma copiadora.3
Conte com as tintas originais HP para oferecer documentos com secagem rápida e
resistentes à água6 que permanecem vívidos por décadas4.
Imprima documentos cotidianos a um baixo custo por página, utilizando cartuchos
de tinta preta e cartuchos coloridos individuais de alto rendimento.
Confie nos recursos de economia de tempo para facilitar tarefas de escritório
Recarregue com menos frequência e faça impressões com alto volume, usando
cartuchos de tinta de alta capacidade e grandes bandejas de papel.
Poupe espaço com uma ePrinter compacta, projetada para ocupar o local que você
escolher: bem ao seu alcance ou fora do seu caminho.
Confie na HP para uma produtividade sólida. Esta ePrinter HP foi projetada para
volumes de até 800 páginas por mês.
Conecte e imprima, no escritório ou em trânsito2
Imprima sem fio na rede de seu escritório e compartilhe esta ePrinter HP com
outros computadores habilitados para conexão sem fio.1
Imprima a partir do smartphone, do tablet e de praticamente qualquer lugar com o
HP ePrint.2
Adicione a ePrinter HP à sua rede Ethernet e compartilhe facilmente com seu
grupo de trabalho.
Dê ao seu smartphone um botão de impressão. Use o aplicativo HP ePrint gratuito
para imprimir diretamente a partir de seu dispositivo móvel.2
Reduza o impacto sem sacrificar o desempenho
Economize energia sem sacrificar o desempenho - esta impressora possui
certificação ENERGY STAR® e avaliação EPEAT® Bronze.
Economize até 50% nos gastos com papel usando a impressão frente e verso
automática opcional.7
Reduza seu impacto, reciclando facilmente seus cartuchos de tinta originais HP
gratuitamente através do programa HP Planet Partners.5

1

O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com roteadores de 2,4 GHz. 2Requer uma conexão à Internet para a impressora HP habilitada
para web e registro de conta do HP ePrint (para uma lista de impressoras qualificadas, documentos e tipos de imagem suportados e outros detalhes sobre o HP ePrint, consulte hp.com/go/eprintcenter). Dispositivos móveis requerem conexão
com a Internet e recursos para e-mail. Pode exigir ponto de acesso sem fio. Podem se aplicar taxas de uso ou planos de dados comprados separadamente. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. 3Com base em
materiais de marketing impressos na HP Color LaserJet série CP2020/CM2320 e nos produtos da família HP Officejet Pro em comparação aos preços médios praticados em copiadoras para impressões de tiragem superior a 2500 páginas. Os
resultados reais podem variar. Fonte: Estudo da InfoTrends sobre custos de impressão, junho de 2011. Visite hp.com/go/printcosts para mais detalhes. 4Resistente ao desbotamento com base em previsões da indústria de papel para papéis
sem ácido e tintas originais HP; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente, com base em sistemas semelhantes testados segundo a ISO 11798 e a ISO 18909. 5A disponibilidade do programa varia. A devolução e a
reciclagem dos cartuchos originais HP estão disponíveis atualmente em 47 países, territórios e regiões da Ásia, Europa e América do Norte e do Sul através do programa HP Planet Partners. Para mais informações, visite hp.com/recycle.
6
Resistente à água com base em testes internos da HP, usando papel com o logotipo ColorLok®. 7Recurso de impressão automática em frente e verso não incluído; deve ser adquirido separadamente.
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Impressora HP Officejet 7110 Formato Grande ePrinter Especificações técnicas
Imprimir / Não

Funções / Multitarefa
suportada
1

Velocidade de impressão

Preto (ISO): Até 15 ppm; Cor (ISO): Até 8 ppm; Saída da primeira página preto: Velocidade
máxima 15 segundos; Saída da primeira página em cores: Até 19 segundos

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 600 x 1200 dpi; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores
(ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de
entrada)

Tecnologia de impressão

Jato de Tinta Térmico HP

Número dos cartuchos de
impressão

4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)

Impressão sem margens

Sim (até 13 x 19 polegadas, 330 x 483 mm)

Linguagens de impressão
padrão

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado

Funcionalidades de software
inteligente de impressora

Orientação: Retrato/Paisagem; Imprimir em frente e verso: Nenhum/Virar na borda
maior/Virar na borda menor; Ordem das páginas: Ordem normal/Ordem inversa; Formato da
página: Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (ou seja, Impressão N-up)/livreto/desenhar
bordas; Imprimir em escala de cinza: Desligado/Escala de cinza de alta qualidade/Somente
tinta preta; Impressão sem borda: Imprimir com borda/Imprimir sem borda; Qualidade de
saída: Rascunho rápido/Normal/Melhor/Dpi máximo; Tecnologias HP Real Life:
Ligar/Desligar

Conteúdo da caixa

CR768A ePrinter HP Officejet 7110; Conjunto do cabeçote de impressão;
Cartucho de tinta preta HP 932 Officejet (~400 páginas); Cartucho de tinta
ciano HP 933 Officejet, cartucho de tinta magenta HP 933 Officejet e cartucho
de tinta amarela HP 933 Officejet: rendimento composto (~330 páginas);
cartão de compras; cabo de alimentação; CD-ROM; Pôster de instalação, guia
de introdução. [Média com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de
testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia
consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros
fatores. Parte da tinta do cartucho incluído é usada para iniciar a impressora.
Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cartuchos substitutos

Cartucho de tinta preta HP 932 Officejet (~400 páginas); Cartucho de tinta
preta HP 932XL Officejet (~1.000 páginas); Cartucho de tinta ciano HP 933
Officejet (~330 páginas); Cartucho de tinta magenta HP 933 Officejet (~330
páginas); Cartucho de jato de tinta amarela HP 933 Officejet (~330 páginas);
Cartucho de tinta ciano HP 933 Officejet (~330 páginas); Cartucho de tinta
magenta HP 933XL Officejet (~825 páginas); Cartucho de jato de tinta amarela
HP 933XL Officejet (~825 páginas); [Média com base na norma ISO/IEC 24711
ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia
consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros
fatores. Parte da tinta do cartucho incluído é usada para iniciar a impressora.
Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies]

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 585 x 419 x 189 mm (bandejas fechadas);
Máximo: 585 x 708 x 189 mm (bandejas totalmente estendidas)

Conectividade padrão

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 sem fio 802.11b/g/n

Peso do produto

8.5 kg

Capacidades de rede

Sim, via Ethernet incorporada; sem fio 802.11b/g/n

Características da
garantia

Capacidade sem fios

Sim, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporados

Um ano de garantia limitada do hardware, suporte Web 24 horas por dia, 7
dias por semana, suporte telefônico em horário comercial durante o período
da garantia

Capacidade de impressão
móvel

HP ePrint; Apple AirPrint™

EPEAT® Bronze; CECP

Memória

Padrão: 16 MB (ROM); 128 MB (RAM DDR); Máximo: 16 MB (ROM); 128 MB (RAM DDR)

Conformidade com
standards de eficiência
energética

Velocidade do processador

500 MHz

Com certificação
Energy Star

Não

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 12.000 páginas

Painel de controle

Volume mensal de páginas
recomendado2

200 até 800

4 luzes de cartuchos de tinta, 4 botões com luzes (continuar, sem fio, ePrint e
alimentação) e 2 botões (cancelar e configuração) e 1 luz indicadora de rede

Descrição do visor

Nenhum/nenhuma

Tipos de mídia suportados

Papel comum, papel comum espesso, papel branco brilhante HP, papel para apresentação
premium HP, fosco, papéis fotográficos HP Premium Plus, outros papéis para jato de tinta,
papéis fotográficos HP Advanced, papel fotográfico de uso diário HP, fosco, papel fotográfico
de uso diário HP, brilhante, outros papéis fotográficos, outros papéis especiais, outros
cartões de felicitação, papel brochura HP 180 g, brilhante, papel para brochuras e folhetos
HP, fosco, papel para brochuras e folhetos HP, brilhante, papel brochura de três dobras HP,
fosco, papel brochura de três dobras HP, brilhante, outros papéis brochura, cartolina

Software incluído

Software da impressora HP, Barra do Bing para HP (inclui HP Smart Print),
Ajuda da HP Officejet série 7110, Estudo de aprimoramento de produto para
HP Officejet série 7110, Atualização HP, Comprar suprimentos on-line, HP
Photo Creations

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64
bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows XP
(32 bits) SP3 ou superior, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux
(para mais informações, visite http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html)

Sistemas operacionais de
rede compatíveis

Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32
bits e 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 ou superior, Windows 2003 Server
(Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits e 64 bits), Windows 2003 Server
R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) (32 bits e 64 bits), Windows Small
Business Server 2003 (32 bits e 64 bits), Windows 2008 Server (Standard
Edition, Enterprise Edition) (32 bits e 64 bits), Windows Small Business Server
2008 (64 bits), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition)
(64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Mac OS
X v10.6, OS X Lion , OS X Mountain Lion, Linux (para mais informações, visite
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos mínimos do
sistema

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64),
HD 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows
Vista: Processador de 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), HD 2 GB,
Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows XP SP3
(somente 32 bits): Intel Pentium II, Celeron ou processador compatível de 233
MHz, HD 750 MB, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ou Internet, USB.
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X
v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; HD 1 GB, CD-ROM/DVD-ROM ou
Internet, USB. Linux (para mais informações, acesse
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) ;Mac: OS X v10.10
Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; HD 1 GB, CD-ROM/DVDROM ou Internet, USB

Alimentação3

Tipo de fonte de alimentação: Externo; Requisitos de energia: Voltagem de
entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de
energia: 30,3 watts (máximo), 25,4 watts (ativo), 0,31 watt (desligamento
manual), 1,92 watts (espera), 1,04 watt (suspensão)

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,5 B(A) (impressão rascunho, mono); 6,1 B(A)
(impressão normal, mono); 6,5 B(A) (Impressão rascunho, cor); 6,2 B(A)
(impressão normal, cor); Emissões de pressão acústica: 51 dB(A) (impressão
rascunho, mono); 47 dB(A) (impressão normal, mono); 50 dB(A) (impressão
rascunho, cor); 46 dB(A) (impressão normal, cor)

Ambiente de
funcionamento

Gama de temperaturas de funcionamento: 5 até 40°C; Temperatura de
funcionamento recomendada: 15 a 32 °C; Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 a 60°C; Faixa de umidade não operacional: 5 a 90% HR
sem condensação; Intervalo de umidade para funcionamento: 5 a 90% HR
sem condensação; Gama de umidade de funcionamento recomendada: 25 a
75% de UR sem condensação

Acessórios

Unidade de impressão frente e verso automática HP Inkjet C7G18A

Opções de Serviço e
Suporte HP

Suporte web online; Visualização de ajuda

Peso de mídia admitido

34 a 250 g/m²

Tamanhos de mídia
suportados

A4; B5; A6; Envelope DL

Tamanhos personalizados das
mídias

Bandeja 1: 76,2 x 127 a 330,2 x 482,6 mm (mídia personalizada com suporte apenas em
Mac).

Manuseamento de papel

Capacidades de entrada: Até 250 folhas Padrão; Até 30 envelopes; Até 80 cartões; Até 100
folhas Etiquetas; Até 250 folhas Ofício
Capacidades de saída: Até 75 folhas Padrão Até 10 envelopes Até 35 cartões Até 40 folhas
Etiquetas Até 75 folhas Ofício
Opções de frente e verso: Automático (opcional, não disponível em todos os países)
Alimentador de envelopes: Sim, 30
Bandejas standard de papel: 1

Aprenda mais em
hp.com

1Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para detalhes, consulte hp.com/go/printerclaims 2A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada

para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. 3Os requisitos de energia dependem do país/região
onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.
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