Folheto de especificações

Impressora multifuncional HP
DeskJet Ink Advantage 3776
A impressão sem fios adequada ao seu orçamento, estilo e
espaço
Economize espaço e dinheiro e
imprima sem fio, com a menor
impressora multifuncional do
mundo.1 Obtenha cores a baixo
custo e você tem toda a potência
que precisa com um estilo incrível e
compacto. Imprima, digitalize e
copie, a partir de praticamente
qualquer dispositivo móvel.2

A pequena e potente impressora multifuncional
Economize espaço e tenha todo o poder de que você precisa com a menor
impressora multifuncional do mundo.1
A HP Scroll Scan ajuda a lidar facilmente com a maioria dos trabalhos de
digitalização de uma variedade de papéis
Em qualquer divisão ou em qualquer lugar, esta impressora multifuncional
extremamente compacta foi concebida para se adaptar e caber onde seja
necessária.
Exiba o seu estilo com um design elegante e uma variedade de cores
deslumbrantes.
Imprima rapidamente a partir do seu dispositivo móvel2
A forma mais fácil de imprimir documentos, fotografias e muito mais a partir dos
seus dispositivos Apple, Android e Windows.8,9
Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora, e imprima com
facilidade, sem uma rede.3
Conecte-se rapidamente e comece a imprimir com rapidez graças à fácil
configuração a partir do seu smartphone ou tablet.4
Digitalize qualquer objeto em viagem com a aplicação móvel HP All-in-One Printer
Remote para o seu smartphone ou tablet.5
Adapta-se ao seu orçamento e adapta-se às suas necessidades
Imprima, digitalize e copie sem fios aquilo de que necessita de forma rápida e fácil
com uma impressora multifuncional acessível.
Conte com uma impressão de qualidade, com cartuchos de tinta HP originais.
Economize energia e tenha os resultados com custos anuais de electricidade de
menos de US$ 1,50 por ano.6
Recicle facilmente consumíveis HP originais de forma gratuita através do programa
HP Planet Partners.7

1

Com base num estudo da Buyers Laboratory Inc. de 2016, encomendado pela HP, que compara as dimensões de impressora multifuncional com preço inferior a US$ 250. Para obter mais detalhes, consulte
http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims 2 Local printing requires mobile device and printer be on the same network or have a direct wireless connection. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-connected printer. For
details on how to print, including whether an app is required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting 3 O dispositivo móvel precisa estar conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou AiO compatível com Wi-Fi Direct
antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. 4
Requer download do aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote e é compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivos móveis usando Android™ 4.0.3 ou posterior. Para ver uma lista de
sistemas operacionais suportados, acesse http://www.hp.com/go/mobileprinting 5 Compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad® 4ª geração, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G com iOS 7 ou posterior e dispositivos móveis com Android™ 4.0.3 ou
posterior. Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. A câmera do dispositivo deve ter 5 megapixels ou mais com recurso de foco automático, para digitalizações móveis. 6 Baseado na
média de custos de energia dos EUA e tempo execução multifuncional do USD0.12 , impressão durante 1 hora todos os dias durante um ano. 7 A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle 8
Em comparação com a maioria dos multifuncionais inkjet para consumo/home office com preço inferior a US$ 399, em Q315, conforme participação de mercado relatada pela IDC. Necessário baixar aplicativo para configuração da impressora,
pode ser necessário registro de conta HP ePrint. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Acesse http://www.hp.com/go/mobileprinting para mais detalhes. 9 Apple AirPrint™ é suportada em iPhones®, iPads®
e iPods®, que utilizem iOS v4.2 e posteriores. A impressão incorporada no sistema operativo Android™ é suportada por dispositivos Android que utilizem o SO v4.4 e posteriores e poderá necessitar da instalação do plug-in do serviço de
impressão HP da Google™ Play Store. A impressão incorporada no sistema operativo Windows® é suportada em Windows® 8/10 e smartphones e tablets com Windows® Mobile 10. A impressão remota requer uma ligação à Internet a uma
impressora HP ligada à Internet. Para obter mais detalhes sobre como imprimir e sobre a eventual necessidade de uma aplicação, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting
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Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3776 Especificações técnicas
Imprimir, copiar, digitalizar, sem fio / Não

Conteúdo da caixa

Velocidade de impressão

Preto (ISO): Até 8 ppm; Cor (ISO): Até 5,5 ppm; Saída da primeira página preto: Velocidade
máxima 15 segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 18 seg. ;
Preto (rascunho): Até 19 ppm; Cor (rascunho): Até 15 ppm

J9V88A Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 3775; Cartucho
de tinta preto de instalação HP 664 (~120 páginas); Cartucho de tinta colorido
de instalação HP 664 (~120 páginas); Cabo de alimentação; Pôster de
instalação

Cartuchos substitutos7

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi
otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada

Cartucho de tinta preto HP 664 (~120 páginas); Cartucho de tinta colorido HP
664 (~100 páginas); Cartucho de tinta preta HP 664XL (~480 páginas);
Cartucho de tinta colorido HP 664 (~330 páginas)

Tecnologia de impressão

Jato de Tinta Térmico HP

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 403 x 177 x 141 mm; Máximo: 403 x 451 x
264 mm

Número dos cartuchos de
impressão

2 (1 preto, 1 tricolor)

Peso do produto

2,33 kg

Impressão sem margens

Não

Características da
garantia

Linguagens de impressão
padrão

HP PCL 3 GUI

Esse produto vem com um ano de suporte técnico; garantia limitada de 1 ano
para hardware; Acesso a serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por
semana, pela página www.hp.com/support/dj3700

Frente e verso manual

Com certificação
Energy Star

Não

Funcionalidades de software
inteligente de impressora

Painel de controle

Tipo de digitalização /
Tecnologia

Alimentador de documentos de uma única página Sensor de imagem por contato (contact
image sensors - CIS)

7 luzes indicadoras: estado da tinta, cópia pronta, serviços Web (2), Wi-Fi, WiFi Direct, alerta; 8 botões: cancelar, retomar, info, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, serviços
Web, cópia a cores, cópia a preto

Resolução da digitalização

Hardware: Até 1200 dpi; Ótica: Até 600 ppp

Descrição do visor

7 segmentos + ícone LCD

Formatos dos arquivos
digitalizados

Tipos de arquivos de digitalização compatíveis com o pelo Software: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Software incluído

Software de impressora HP, HP Update, HP Photo Creations

Modos de entrada de
digitalização

Digitalização através do software HP Photosmart

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows
XP SP3 (32 bits); OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10
Yosemite

Tamano máximo do scanner

Alimentador automático de documentos: 216 x 355 mm;

Requisitos mínimos do
sistema

Funções avançadas do
scanner

Nenhum/nenhuma

Profundidade de bits / Níveis
de escala de cinza

24 bits/256

Características padrão
transmissão digital

Não

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em
disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB,
Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível
em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta
USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits):
qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível com 233 MHz,
850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou
conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8 ;Mac: OS X v10.11 El
Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro;
Internet; USB

Velocidade de cópia4

Preto (ISO): Até 5,5 cpm; Cor (ISO): Até 3 cpm

Alimentação2

Resolução de cópia

Preto (textos e gráficos): Até 300 x 300 dpi Até 300 x 300 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 300
x 300 dpi

Número máximo de cópias

Até 9 cópias

Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de energia: Em todo o
mundo: Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz).
Consumo de energia: 0,06 watts (desligado), 2,2 watts (em espera), 0,69
watts (suspensão)

Acústica

Definições de copiadora

Reduzir para ajustar (não suporta ampliação automática)

Emissões de potência acústica: 6,2 B(A) modo normal; 5,5 B(A) modo
silencioso; Emissões de pressão acústica: 48 dB

Funcionalidades de software
inteligente de fax

Não

Ambiente de
funcionamento

Conectividade padrão

1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidades de rede

Sim, via sem fio 802.11b/g/n incorporado

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (WiFi 802.11b/g/n incorporada)

Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 ºC; Temperatura de
funcionamento recomendada: 15 a 30ºC; Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 a 60 ºC; Faixa de umidade não operacional: 5 a 90% de
umidade relativa (sem condensação); Intervalo de umidade para
funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Gama de umidade de
funcionamento recomendada: 20 a 80% RH

Capacidade sem fios

Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada

Opções de Serviço e
Suporte HP

Capacidade de impressão
móvel3

HP ePrint; Apple AirPrint™; Impressão Wireless Direct

Memória

Padrão: DDR1 integrado de 64 MB; Máximo: DDR1 integrado de 64 MB

Com serviços, software, soluções e suporte da HP, você pode usar, proteger e
desfrutar de sua tecnologia HP; um ano de assistência técnica; garantia
limitada de 1 ano para hardware; acesso a serviços de suporte 24 horas por
dia, 7 dias por semana, pela página http://www.hp.com/support/dj3700; para
aperfeiçoar sua experiência com o produto, tire um tempo para se registrar
em http://www.register.hp.com

Funções / Multitarefa
suportada
5

Velocidade do processador

360 MHz

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 1000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado

50 a 200

Tipos de mídia suportados

Papel comum, papéis foscos para folhetos, papéis brilhantes para folhetos, papéis
fotográficos, envelopes, outros papéis especiais p/ jato de tinta

Peso de mídia admitido

A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²; Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico
HP 10 x 15 cm: até 300 g/m²

Tamanhos de mídia
suportados

A4; B5; A6; Envelope DL (Nota: muitos outros tamanhos de mídia são suportados. Tudo, de
76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm)

Tamanhos personalizados das
mídias

76 x 127 a 216 x 356 mm

Manuseamento de papel

Capacidades de entrada: Até 60 folhas Padrão; Até 5 envelopes; Até 20 cartões; Até 10
folhas Etiquetas; Até 60 folhas Ofício
Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão Até 5 envelopes Até 20 cartões Até 10 folhas
Etiquetas Até 25 folhas Ofício
Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)
Alimentador de envelopes: Não
Bandejas standard de papel: 1

Aprenda mais em
hp.com

1 As dimensões variam de acordo com a configuração 2 Os 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. 3 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; exclui Wireless Direct. O Wireless Direct pode exigir que
drivers ou aplicativos sejam instalados e conectados em computadores ou dispositivos móveis com capacidade sem fio. A funcionalidade sem fio pode variar de acordo com o sistema operacional do computador ou dispositivo móvel,
consulte hpconnected.com. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. O AirPrint™ suporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPhone® (3GS ou
posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior) e exige que a impressora seja conectado à mesma rede que seu dispositivo OS X ou iOS. O AirPrint, o logotipo o AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc.
Windows® é marca comercial do grupo de empresas Microsoft. Os nomes e logotipos BlackBerry® são de propriedade da Research In Motion Limited. Android é marca comercial da Google Inc. 4 As especificações relativas à velocidade foram
atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados no setor. 5 Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, consulte: hp.com/go/printerclaims 6 O HP SureSupply ajuda
quando você deseja substituir o cartucho de impressão e o ajuda na compra local ou pela Internet. Para mais informações, visite hp.com/learn/suresupply. Disponível apenas para suprimentos HP autênticos. É necessário acesso à Internet. 7
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. Para detalhes, consulte
hp.com/go/learnaboutsupplies
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