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Impressão por menos e compartilhamento sem fio é mais fácil do que nunca.[1 ]
Digitalize para e-mail [8] usando a tela sensível ao toque. Imprima virtualmente
a partir de qualquer lugar com HP ePrint,[ 2] e produza fotos com qualidade de
laboratório com cartuchos de tinta HP originais de baixo custo.

Velocidade de impressão em preto (ISO, comparável a laser): Até 11 ppm
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): Até 23 ppm

Até 22 ppm
Resolução de digitalização, hardware: Até 1200 x 2400 dpi
Velocidade de cópia em preto (comparável a laser): Até 6,5 cpm
Recurso HP ePrint: Sim
Ciclo de trabalho (mensal, carta): Até 1000 páginas
Manuseamento de Papel Standard/Entrada: Bandeja de entrada para 80 folhas
Descrição do visor: CGD de 2,65" (6,73 cm) (gráficos coloridos), tela sensível ao toque

[ 1 ] O desempenho da conexão sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso
[ 2 ] Requer uma ligação à Internet para a impressora. A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer equipamento com ligação à Internet e e-mail. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista de tipos de imagem e documentos
compatíveis, consulte www.hp.com/go/eprintcenter. E para soluções adicionais, consulte www.hp.com/go/mobile-printing-solutions
[ 3 ]Resultados com base em dados enviados sobre produto a jato de tinta IDC em 2011.
[ 4 ]Resistente à água com base em testes internos da HP, usando papel com o logotipo ColorLok®.
[ 6 ]Classificação de permanência de imagem em exibição por Wilhelm Imaging Research, Inc., ou HP Image Permanence Labs. Para mais informações, visite www.hp.com/go/printpermanence.
[ 7 ]Requer um ponto de acesso sem fio e uma conexão com a Internet para a impressora. Os serviços exigem registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para obter detalhes, consulte
http://www.hp.com/go/eprintcenter.
[ 8 ]Compatível com os mais populares serviços de e-mail. Consulte http://www.hp.com/go/eprintcenter para obter mais informações.
[ 12 ]O dispositivo móvel deve ser compatível com conexão sem fio. A impressora deve ser compatível com HP ePrint. O recurso pode requerer driver ou aplicativos, disponíveis para download em http://www.hp.com/go/eprintcenter.
[ 13 ]HP Auto Wireless Connect pode não estar disponível para todas as configurações do sistema. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. Para obter mais informações sobre compatibilidade,
visite http://www.hp.com/go/autowirelessconnect.
[ 14 ]A disponibilidade do programa varia. A devolução e 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
obter mais informações, visite: http://www.hp.com/recycle.
[ 15 ]A disponibilidade dos prêmios variam de acordo com o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[ 16 ]Requer acesso a lojas de aplicativos de terceiros. Visite http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions para obter detalhes sobre dispositivos compatíveis.

Tintas de baixo custo abastecem novas
possibilidades
● Aproveite as vantagens do baixo custo dos cartuchos de

tinta HP originais para imprimir o que importa por
menos.

● Crie fotos sem borda com qualidade de laboratório,
resistentes à água, assim como documentos com
qualidade para arquivamento.[4][6]

● Imprima de forma econômica com cartuchos de tinta
individuais e produza fotos que chamem a atenção,
usando tinta HP original.

● Imprima, digitalize e copie, e conecte-se à Web, usando
a marca de impressora mais vendida por mais de 20
anos.[3]

Leve projetos do início até o fim sem necessidade de
usar um PC.
● Acesse uma biblioteca de aplicativos gratuitos incluindo
HP Quick Forms, usando a tela sensível ao toque
colorida de 6,7 cm (2,65 polegadas).[7]

● Digitalize fotos e documentos cotidianos para o seu
e-mail[8], sem necessidade de um PC.

● Use seu cartão de memória para imprimir fotos
diretamente. Salve imagens para um cartão sem usar
um PC.

Realize mais com impressão e compartilhamento
sem fio
● Com HP ePrint, agora você pode imprimir virtualmente
de qualquer lugar.[ 2 ]

● Imprima e compartilhe facilmente, usando conexão sem
fio integrada,[1] e conecte rapidamente com HP Auto
Wireless Connect.[13]

● Download conveniente, aplicativos gratuitos da HP e
parceiros para imprimir sem fio diretamente de um
smartphone.[16] [12]

● Economize tempo imprimindo e copiando
automaticamente em ambos os lados de uma única
página.

Economize facilmente papel e energia
● Economize energia, usando uma e-multifuncional que é
qualificada pela ENERGY STAR®.

● Consuma até 50% menos papel, usando impressão e
cópia automáticas em frente e verso.

● Obtenha reciclagem de cartuchos gratuita através de HP
Planet Partners.[14]

● Use cartuchos de impressão HP originais para obter
qualidade, confiabilidade e premiações.[15]

Velocidade de impressão em cores (rascunho, A4): 

www.hp.com/la/ecosolutions 

 DESTAQUES ECOLÓGICOS 

 

 

 

● Projetado pensando no meio ambiente; desenvolvido com 10% de
plástico reciclado.

● Economize papel em até 50% usando impressão automática em frente e
verso.

● Reciclagem de cartucho gratuita e conveniente em 47 países.
http://www.hp.com/recycle

Recicle o hardware de seu computador e suprimentos
de impressão
Descubra como fazê-lo em nosso website.

Selo do ENERGY STAR®  
[1]A disponibilidade do programa varia. A devolução e reciclagem de cartucho 
originais HP estão disponíveis atualmente em mais de 47 países e territórios ao redor 
do mundo através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações ou 
para solicitar envelopes com endereço e caixas de coleta por volume, visite 
http://www.hp.com/recycle. 

[1]

http://www.hp.com/latam/ecosolutions/clac.html
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Funções Impressão, digitalização, cópia
Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico HP
Monitor CGD de 2,65" (6,73 cm) (gráficos coloridos), tela sensível ao toque
Software Criações de foto HP
Conectividade padrão 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Capacidade de impressão
móvel

HP ePrint, Wireless direct, Apple AirPrint™ [1 ]

Cartões de memória
compatíveis

Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard

Conexão automática sem fio
HP

Sim

Capacidade sem fios Sim, as operações sem fio são compatível apenas com roteadores de
2,4 GHz.

Suporte de telefone da
câmera

Sim

Linguagem standard de
impressora

HP PCL 3 GUI

Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 1200 x 600 dpi renderizados (quando imprimir a
partir de um computador); 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)

Velocidade de impressão Preto (ISO): Até 11 ppm; Cor (ISO): Até 8 ppm [2 ]
Preto (rascunho): Até 23 ppm; Cor (rascunho): Até 22 ppm

Recursos de impressão Impressão sem bordas: Sim (até 8,5 x 11 polegadas, 216 x 297 mm)
Suporte de impressão direta: Sim, cartões de memória
4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)

Tipos de Tinta À base de corantes (colorido); À base de pigmentos (preto)
Ciclo de trabalho Mensalmente, A4: Até 1000 páginas [3 ]
Tipo de
digitalização/Tecnologia

Base plana; Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)

Digitalização em cores Sim
Modos de Entrada para
Digitalização

Digitalização a partir do painel frontal para computador, cartão SD ou
E-mail; Digitalização através do software HP Photosmart

Formatos dos arquivos
digitalizados

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolução de digitalização Hardware: Até 1200 x 2400 dpi; Ótica: Até 1200 dpi; Resolução de
digitalização aprimorada: Até 2400 dpi

Profundidade de Bits/Níveis
da escala de cinzas

24 bits; 256

Versão TWAIN Versão 1,9
Tamanho máximo da
digitalização

216 x 297 mm

Resolução de cópia Textos e gráficos em preto: Até 600 ppp; Em cores: Até 600 ppp
Velocidade de cópia Preto (ISO): Até 6,5 cpm; Cor (ISO): Até 5,5 cpm [4 ]

Preto (rascunho): Até 23 cpm; Cor (rascunho): Até 22 cpm
Número Máximo de Cópias Até 50 cópias
Dimensionamento da
Copiadora

25 até 400%

Tipos de Suportes de
Impressão comportados

Papel (comum, jato de tinta, foto), envelopes, transparências, etiquetas,
cartões, mídia HP Premium, transferências iron-on, mídia sem borda

Tamanhos de mídia
suportados

A4; A5; B5; DL; C6; A6

Tamanhos personalizados das
mídias

76 x 127 a 216 x 356 mm

Peso suportado da mídia 75 a 90 g/m²
Manuseamento de Papel
Standard/Entrada

Bandeja de entrada para 80 folhas; Bandeja de saída para 15 folhas;
Opções de frente e verso: Automática (standard); Alimentador de
envelopes:  Não; Bandejas para Papel Standard: 1;
Capacidades de entrada: Capacidade máxima de entrada: Até 80
folhas, Até 30 folhas papel fotográfico, Até 40 folhas transparências,
Até 5 envelopes
Capacidades de saída: Capacidade máxima de saída: Até 15 folhas;
Até 10 folhas papel fotográfico; Até 5 envelopes

+/- 0.0002 in

Requisitos Mínimos do
Sistema

PC: Microsoft® Windows® 7: Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64
bit (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de
CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer;
Windows Vista®: Processador de 800 MHz 32 bit (x86) ou 64 bit
(x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de
CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer;
Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bit): qualquer processador
Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível, 233 MHz ou superior, 750
MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou
conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 ou superior.;
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Processador Intel® Core™; Disco rígido
de 1 GB; CD-ROM/DVD ou Internet; USB

Sistemas operacionais
compatíveis

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP SP3 ou
superior (somente 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7

Qualificado pela ENERGY
STAR

Sim

Alimentação tipo de fonte de alimentação: Interna (incorporada)
Consumo de energia: 14,64 Watts máximo, 14,64 watts (imprimindo),
4,75 watts (pronta, em espera), 0,09 watts (desligamento automático ,
desligamento manual), 1,54 watts (suspensão) [5 ]

Dimensões do produto largura x profundidade x altura: 444 x 545 x 143 mm
Peso do produto 5,05 kg
Conteúdo da caixa CZ282A Impressora HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One;

Cartucho de tinta preta HP 670 (~250 páginas); Cartucho de tinta ciano
HP 670 (~300 páginas); Cartucho de tinta magenta HP 670 (~300
páginas); Cartucho de tinta amarela HP 670 (~300 páginas); CD do
software; Guia de referência; cabo de alimentação. [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 obter mais
detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Garantia Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço
de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica.
Para mais informações contacte HP

País de Origem Fabricado na China
SureSupply suportado Sim

64 MB
Acústica Emissões de Pressão Acústica: 49 dB(A) (imprimindo em 9 ppm)
Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 5 a 40 ºC

Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 32ºC
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60 ºC
Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH
Recommended Operating Humidity Range: 20 a 80% RH
Faixa de umidade quando fora de operação: 10 to 90% RH

UG235E: Devolução ao Armazém, HW Support, 3 anos
UG295E: Devolução ao Armazém, HW Support, 2 anos
UG587PE: Depois de Serviço de Garantia, Devolução ao Armazém,
HW Support, 1 ano

Conte com o suporte confiável para criar a melhor imagem possível. Nós podemos ajudá-lo a aprimorar
seu ambiente de formação de imagens e impressão, proteger seu investimento em TI e fazer crescer seu
negócio, com suporte de especialistas que são confiáveis, pessoais e adaptados para suas necessidades
através dos serviços HP Care Pack.

Para obter mais informações, visite nosso site http://www.hp.com
Modelos qualificados pela ENERGY STAR®; vea http://www.hp.com/go/energystar
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[ 1 ]Apple AirPrint™: Admite dispositivos iOS 4.2 iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS, iPod touch® de 3ª e 4ª geração compatível com multitarefas. Funciona com impressoras compatíveis com HP ePrint e
all-in-one. Dispositivos AirPrint™ e iOS 4.2 ou posteriores requerem uma conexão de rede sem fio 802.11 para a impressora. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância
do ponto de acesso. AirPrint e logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. HP
ePrint: Requer uma conexão com a Internet para a impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo conectado à Internet e apto para e-mail. Requer registro de conta de serviço Web HP. Os tempos
de impressão podem variar. Para obter uma lista dos tipos de documentos e imagens admitidos, visite www.hp.com/go/eprintcenter. E para obter solução adicional, visite
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
[ 2 ]Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims
[ 3 ]O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP
LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.
[ 4 ]As especificações relativas à velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados na indústria.
[ 5 ]Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as voltagens de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

©2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP é uma marca comercial registrada da Hewlett Packard Company. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Todas as outras
marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation. Esta lista de produtos não HP não constitui endosso por parte da Hewlett Packard
Company. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso e são fornecidas "como estão" sem nenhum tipo de garantia. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais, ou por omissões
contidas aqui.
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Cartucho de tinta preta HP 670 (~250 páginas);  
Cartucho de tinta ciano HP 670 (~300 páginas);  
Cartucho de tinta magenta HP 670 (~300 páginas); 

 Cartucho de tinta amarela HP 670 (~300 páginas);  
Cartucho de tinta preta HP 670XL (~550 páginas); 

 Cartucho de tinta ciano HP 670XL (~750 páginas);  
Cartucho de tinta magenta HP 670XL (~750 páginas);  
Cartucho de tinta amarela HP 670XL (~750 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 obter mais detalhes, 
acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] 
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HP Care Packs 

Precisão do alinhamento
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