Ficha técnica

Multifunções HP Smart Tank Plus 555
Wireless
Grandes poupanças1. A melhor qualidade no segmento de impressoras com reservatório,2 com até 3 anos de
tinta incluídos1

Esta impressora sem tinteiros oferece uma
qualidade de impressão excecional e inclui até
3 anos de tinta.1 Usufrua de ligações mais
rápidas com Wi-Fi de banda dupla,3 e de
impressão móvel simplificada com a aplicação
HP Smart.4

Destaques
Impressão, cópia, digitalização, sem fios
Configuração fácil e rápida
Experiência de enchimento limpa e fácil
Impressão móvel e sem fios
Tintas de alta qualidade para impressões que duram e
perduram
Custo de impressão extremamente baixo

Pague adiantado e poupe na impressão em casa
Imprima até 12 000 páginas a preto ou até 8000 páginas a cores.5
Imprima documentos com texto nítido e carregado, bem como gráficos e
imagens com cores vibrantes.
Imprima documentos com rapidez – velocidades até 38% mais rápidas em
comparação com as da HP Smart Tank anterior.6
Encha facilmente o seu reservatório de tinta com frascos reutilizáveis, à prova
de derrames.7

Impressão e digitalização remota com a aplicação HP Smart
Aceda rapidamente aos documentos e imagens e imprima-os no seu
smartphone, a partir da Dropbox e Google Drive.4
Usufrua de digitalização de alta qualidade e partilhe através da Dropbox,
Google Drive, por e-mail ou nuvem.4
Tire uma fotografia como cópia e envie-a para a sua impressora, a partir de
praticamente qualquer lugar.4
Receba notificações quando imprime, digitaliza ou copia a partir do seu
smartphone.4

Conectividade fiável com Wi-Fi de banda dupla
Usufrua de ligações mais rápidas e mais fiáveis com Wi-Fi® de banda dupla.3
Ligue o seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora e imprima
facilmente sem aceder a uma rede.8
Ligue-se e comece a imprimir rapidamente a partir do seu smartphone ou
tablet com Bluetooth® Low Energy graças à configuração fácil.9
Aceda a funcionalidades de que necessita para trabalhar e para executar outras
tarefas com as funções de cópia e digitalização.
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Especificações técnicas
Funções

Impressão, digitalização, cópia, ligação sem fios

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Sistemas operativos compatíveis

Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra
(v10.12) (anteriormente OS X), macOS High Sierra (v10.13),
macOS Mojave (v10.14)

Velocidade de impressão

A preto (A4, ISO): Até 11 ppm; Cores (A4, ISO): Até 5 ppm; Em
apenas 76 seg.

Impressão da primeira página

Preto (A4, pronta): Em apenas 14 seg.; Cores (A4, pronta): Em
apenas 20 seg.;

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz de 32
bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em
disco rígido, ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer.
Mac: OS X El Capitan (v10.11) e superior, acesso à Internet

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 1200 x 1200 ppp prestados; Cores
(melhor): Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cores aquando
da impressão a partir de um computador e 1200 ppp de
entrada;

Software incluído

Nenhum - disponível em http://www.support.hp.com/drivers.

Dimensões da impressora (L x P x A)

Mínimos: 447 x 373 x 158 mm;
Máximo: 449 x 605,65 x 258,7 mm;

Até 1000 páginas A4; Volume mensal de páginas
recomendado: 400 a 800

Dimensões da embalagem (L x P x A)

495 x 198 x 480 mm

Peso da impressora

5,14 kg

Idiomas de impressão padrão

HP PCL 3 GUI

Peso da embalagem

7,25 kg

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 3 mm, Inferior: 3 mm,
Esquerda: 3 mm, Direita: 3 mm; Área máxima de impressão:
impressão
216 x 355 mm

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40°C
Humidade: 20 a 80% HR

Condições de armazenamento

Impressão sem margens

Sim (até 8,5 x 11 pol., 210 x 297 mm)

Temperatura: -40 a 60 °C
Humidade: 5 a 90% HR (sem condensação)

Número de consumíveis

4 (1 frasco de tinta preta, conjunto de 3 frascos de tinta de
cor)

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,5 B(A)

Energia/Alimentação

Requisitos: tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Consumo: 0,12 watts (desligar manual), 3,12 watts (em
modo pronto), 0,75 watts (em modo de suspensão);
Tipo de fonte de alimentação: Incorporado internamente.;

Certificações

CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Classe B); CISPR24:2010/EN
55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
ICES-003 (6.ª edição, 2016); EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN
301 489-17 V3.1.1:2017

País de origem

Fabricado na China

Painel de controlo

4 indicadores LED e 7 botões (Cancelar, Retomar, Cópia a
cores, Cópia a preto e branco, Wi-Fi, Info, Ligar/Desligar), com
um ecrã LCD de ícones

Conteúdo da embalagem

1TJ12A: HP Smart Tank Plus 555; 2 Frascos de tinta HP
Originais 32XL Preto (135 ml); Frasco de tinta HP Original 31
Ciano; Frasco de tinta HP Original 31 Magenta; Frasco de tinta
HP Original 31 Amarelo; Folheto com advertências relativas a
tinteiros/frascos de tinta; Folheto de reacondicionamento;
Guia de configuração; Guia de referência; Folheto com
informações regulamentares; Folheto PT; Folheto com
informações regulamentares sobre a RoH-EAC; Cabo de
alimentação; Para saber mais informações sobre enchimento
e rendimento, aceda a
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Consumíveis

1VU26AE Frasco de tinta HP 31 Ciano (70 ml)
1VU27AE Frasco de tinta HP 31 Magenta (70 ml)
1VU28AE Frasco de tinta HP 31 Amarela (70 ml)
1VV24AE Frasco de tinta HP 32XL Preto (135 ml)

Serviço e suporte

UC3C1E Serviço HP de Troca normal para Impressora HP
Smart Tank 555 (3 anos)
UA5C0E Serviço HP de Troca no dia útil seguinte para
Impressora HP Smart Tank 555 (3 anos)
UA5C2E Serviço HP de Entrega do equipamento avariado a
um centro de reparação HP para Impressora HP Smart Tank
555 (3 anos)
(UC3C1E: disponível em todos os países da região EMEA,
exceto Médio Oriente, África, África do Sul, Israel, Turquia,
UA5C0E: disponível na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia,
França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega,
Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido
República Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia,
UA5C2E: disponível no Médio Oriente, África, África do Sul,
Israel, Turquia)

Garantia

Garantia limitada padrão de 1 ano ou 30 000 páginas e
possibilidade de obter garantia alargada até 3 anos sujeita a
registo em
http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. As peças
substituíveis pelo utilizador têm períodos de garantia
individuais.

Ciclo mensal de produtividade

Suporte multitarefa

Não

Cartões de memória compatíveis

Não

Impressão frente e verso

Manual (fornecido suporte de controladores)

Velocidade de cópia

A preto (A4, ISO): Até 10 cpm; Cores (A4, ISO): Até 2 cpm

Especificações da fotocopiadora

Número de cópias, Redimensionamento, Qualidade, Mais
claro/mais escuro, Tamanho de papel, Tipo de papel, Cópia de
documentos de identificação (ID), Otimização; Número
máximo de cópias: Até 99 cópias; Resolução de cópia: Até
600 ppp

Velocidade de digitalização

Normal (A4): Até 3 ppm (a cores); Até 5 ppm
(monocromática);

Formatos dos ficheiros digitalizados

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Especificações do scanner

Tipo de scanner: Apenas base plana; Modos de entrada de
digitalização: Digitalização no painel frontal; Cópia; Software
HP; HP Embedded Web Server (EWS); Versão TWAIN: Versão
2.1; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF): 216
x 297 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 ppp

Área digitalizável

Tamanho máximo do suporte (base plana): 216 x 297 mm;

Profundidade de bits/ níveis de escala de 24 bits / 256
cinzentos
Envio digital

De série: Digitalização frequente (digitalizar para PDF); HP
Smart Tasks;

Velocidade do processador

1,2 GHz

Conectividade

De série: Porta USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Bluetooth Low
Energy;

Sem fios

Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n de banda dupla incorporado, Wireless
Direct, BLE

Capacidade de impressão móvel

Aplicação HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificação
Mopria™

Capacidades de rede

Sim (através de Wi-Fi)

Memória

De série: 256 MB; Memória integrada; Máximo: 256 MB

Número de tabuleiros de papel

De série: 1; Máximo: 1

Tipos de material de impressão

Papel normal, papéis mate para brochuras, papéis brilhantes
para brochuras, papéis de fotografia, envelopes, outros
papéis especiais para impressão a jato de tinta

Tamanho dos suportes

Personalizado (métrico): 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm
Suportado (métrico): A4; B5; A6; Envelope DL

Capacidade de entrada

De série: Até 100 folhas
Máximo: Até 100 folhas

Capacidade de saída

De série: Até 30 folhas
Envelopes: Até 10 envelopes
Postais: Até 30 cartões
Máximo: Até 30 folhas

Notas de rodapé
1

A afirmação baseia-se numa utilização mensal de 200 páginas. O rendimento real varia significativamente consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. A média baseia-se na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de
testes da HP e na impressão contínua. Parte da tinta dos frascos incluídos é utilizada para colocar a impressora em funcionamento. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
O melhor papel normal do segmento e a melhor qualidade de impressão fotográfica do segmento com tintas OEM (fabricante do equipamento de origem) em comparação com a maioria das principais plataformas com reservatório de
tinta CISS (sistema de alimentação contínuo de tinta) OEM de outras marcas com preço inferior a 399 €. Quota de mercado conforme os dados apresentados no Hardcopy Peripherals Tracker (1.º trimestre de 2019). Os resultados dos
testes devem ser semelhantes para a mesma plataforma com números de modelo diferentes que utilizam a mesma fórmula de tinta do fabricante do equipamento de origem (OEM). As impressoras HP Smart Tank também são
apresentadas como HP Smart Tank Plus em algumas regiões. Resultados de um relatório elaborado pela Keypoint Intelligence - Buyers Lab (maio de 2019), em que são utilizadas tintas OEM. Consulte
http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus.
3
As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Para saber mais informações, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®. Suporta tanto 5 GHz
quanto 2,4 GHz e utiliza até 12 canais não sobrepostos ou somente 3 canais não sobrepostos para apenas 2,4 GHz. Suporta banda de 5 GHz (até 150 Mbps) ou banda de 2,4 GHz (até 72,2 Mbps).
4
É necessário descarregar e instalar a aplicação HP Smart. Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão local, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting.
5
Rendimentos médios por frasco de tinta preta e de cor (ciano, magenta, amarelo). Dois frascos de tinta preta HP 32 XL (EMEA DM) incluídos na embalagem imprimem até 6000 páginas cada. Os resultados têm por base a metodologia da
HP e a impressão contínua de páginas de teste ISO/IEC 24712. Os resultados não se baseiam no processo de testes de acordo com a norma ISO/IEC 24711. Poderá ser necessário um frasco de tinta preta adicional para imprimir 8000
páginas de teste a cores. O rendimento real varia consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta dos frascos incluídos é utilizada para colocar a impressora em funcionamento. Para saber mais informações
sobre enchimento e rendimento, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6
Em comparação com as Multifunções HP Smart Tank/HP Ink Tank. Exclui o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para saber mais informações, consulte http://hp.com/go/printerclaims.
7
Quando utilizado em conformidade com as instruções de configuração.
8
Antes da impressão, o dispositivo móvel deverá estar ligado ao sinal Wi-Fi Direct® de uma multifunções ou impressora com capacidade Wi-Fi Direct. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi
Direct® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®.
9
O dispositivo móvel tem de suportar Bluetooth v4.0 (ou versão posterior) e estar ativado. Uma aplicação móvel, como a HP ePrint ou a HP Smart, deve estar instalada e aberta para a impressão. O dispositivo móvel deve estar uma
distância de, aproximadamente, 1,5 m da impressora. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do respetivo proprietário, e é utilizada pela HP sob licença.
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