Folheto de especificações

Impressora HP DeskJet Ink
Advantage 1115
Imprima em casa por um
custo acessível com os
cartuchos de tinta de menor
preço da HP. Projetada para
espaços e orçamentos
apertados, essa impressora é
simples de configurar e usar
imediatamente. Você também
vai economizar energia com
uma impressora com
certificação ENERGY STAR®.

Impressão acessível em casa
● Imprima todos os documentos e fotos de qualidade de que você precisa e obtenha um ótimo valor com os

cartuchos de tinta de baixo custo da HP.

● Imprima mais por menos, usando a marca de impressoras número 1 do mundo, junto com os cartuchos de

tinta originais HP.1

Imprimir ficou mais simples
● Não precisa esperar. Comece a imprimir imediatamente, graças à configuração rápida.

Projetado para se adaptar à sua vida
● Economize espaço, usando uma impressora compacta projetada para caber na sua escrivaninha, em uma

prateleira ou onde você precisar dela.

Reduza seu impacto
● Conserve recursos—sem sacrificar o desempenho—usando uma impressora com qualificação ENERGY

STAR®.

● Reduza seu impacto ambiental. Conte com a reciclagem de cartuchos fácil e gratuita através do HP Planet

Partners.2

1 Baseado no Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® da IDC, Q4 2012. Remessas para impressoras inkjet monofuncionais e impressoras multifuncionais, incluindo

unidades de produção. 2 A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem dos cartuchos HP originais estão disponíveis atualmente em mais de 49 países,
territórios e regiões da Ásia, Europa e América do Norte e do Sul através do programa HP Planet Partners. Para mais informações, visite http://www.hp.com/latam/br/reciclar/
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Impressora HP DeskJet Ink Advantage 1115 Tabela de especificações
Velocidade de impressão

Preto (ISO): Até 7,5 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 20 ppm; Cor (rascunho):
Até 16 ppm

Dimensões do produto1

Largura x profundidade x altura: 425,8 x 215,6 x 124,3 mm; 16,76 x 8,49 x
4,89 pol.; Máximo: 425,8 x 499 x 252,7 mm (com a extensão/bandeja de
entrada e saída estendida); 16,76 x 19,64 x 9,95 pol. (com a extensão/bandeja
de entrada e saída estendida)

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados; 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)

Peso do produto

2,02; 4,44

Características da garantia

Com serviços, software, soluções e suporte de HP Total Care, você pode usar,
proteger e desfrutar de sua tecnologia HP. Vem com um ano de assistência
técnica telefônica; um ano de garantia limitada para hardware e acesso aos
premiados serviços de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela
página http://www.hp.com.br/suporte

Conformidade com standards
de eficiência energética

Certificado pela ENERGY STAR®

Painel de controle

1 controle (Alimentação)

Descrição do visor

Nenhum/nenhuma

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7; OS X v10.8 Mountain
Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Tecnologia de impressão

Jato de Tinta Térmico HP

Número dos cartuchos de
impressão

2 (1 preto, 1 tricolor [ciano, magenta, amarelo])

Impressão sem margens

Não

Idiomas padrão de impressora HP PCL 3 GUI
Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Frente e verso manual

Conectividade padrão

1 USB 2.0

Capacidades de Rede

Não

Capacidade sem fios

Não

Capacidade de impressão
móvel

Não

Memória

Padrão: Integrado; Máximo: Integrado

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 1000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado

50 a 200

Tipos de Suportes de
Impressão comportados

Papel comum, papel fotográfico, papel para brochura

Peso suportado da mídia

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

Tamanhos personalizados das 89 x 127 a 215 x 279 mm
mídias
Manuseamento de papel

Bandeja de entrada para 60 folhas; Bandeja de saída para 25 folhas; Opções
de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver); Alimentador de
envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de entrada:
Até 60 folhas; Capacidades de saída: Até 25 folhas; Até 5 envelopes; Não
aplicável

Conteúdo da caixa

F5S21A Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 1115; Cartucho
de tinta preto original HP 664 Advantage (~120 páginas); Cartucho de tinta
colorido original HP 664 Advantage (~100 páginas); CD do software; Pôster de
instalação; Cabo de alimentação.

Cartuchos substitutos3

F6V29AB - cartucho de tinta preto original HP 664 Advantage (~120 páginas);
F6V28AB - Cartucho de tinta colorido original HP 664 Advantage (~100
páginas); F6V31AB - Cartucho original de tinta preto de alto rendimento HP
664XL Advantage (~480 páginas); F6V30AB - Cartucho original de tinta
colorido de alto rendimento HP 664XL Advantage (~330 páginas); F6V29AL Cartucho de tinta preto original HP 664 Advantage (~120 páginas); F6V28AL Cartucho de tinta colorido original HP 664 Advantage (~100 páginas); F6V31AL
- Cartucho original de tinta preto de alto rendimento HP 664XL Advantage
(~480 páginas); F6V30AL - Cartucho original de tinta colorido de alto
rendimento HP 664XL Advantage (~330 páginas)

Requisitos Mínimos do Sistema PC: Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz e 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD
ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows
Vista®: Processador de 800 MHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de
espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a
Internet, porta USB, Microsoft® 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, Microsoft®
Internet Explorer 8.; Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS
X v10.10 Yosemite; HD 1 GB; Internet; USB
Alimentação2

Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de Energia: Tensão de
entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Consumo de
energia: 10 watts máximo, 10 watts (ativo), 0,1 watt (desligado), 1,3 watts
(em espera), 0,7 watt (suspensão)

Acústica

Emissões de potência acústica: 55 dB(A); Emissões de Pressão Acústica: ND

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 5 a 40 ºC; Temperatura de
funcionamento recomendada: 15 a 30ºC; Amplitude Térmica de
Armazenamento: -40 a 60 ºC; Faixa de umidade quando fora de operação: 5
a 90% de umidade relativa (sem condensação); Amplitude de umidade em
Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude de umidade
Recomendada para Funcionamento: 20 a 80% RH

acessórios

Nenhum/nenhuma

Opções de Serviço e Suporte
HP

UZ384E - HP Care Pack com suporte prioritário empresarial e troca no próximo
dia útil, por 2 anos; UZ385E - HP Care Pack com suporte prioritário empresarial
e troca no próximo dia útil, por 3 anos; UZ386E - HP Care Pack com suporte
prioritário empresarial e troca no próximo dia útil, por 4 anos

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 Rendimento aproximado. O
rendimento real depende da impressora e do uso específico. Visite hp.com/go/pageyield, para mais informações 4 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.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas
estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não
será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial
registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
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