
Fişa de date

Imprimantă HP Deskjet Ink
Advantage 3785 All-in-One
Imprimare wireless pentru bugetul, stilul şi spaţiul tău.

Economisești spaţiu şi bani şi
imprimi în mod wireless cu cea mai
mică imprimantă all-in-one din
lume.1 Obţii cartuşe de cerneală la
un cost redus şi toată puterea de
care ai nevoie, cu această
imprimantă compactă. Imprimi,
scanezi şi copiezi practic de la orice
dispozitiv mobil.2

Aspecte importante

● Scanare cu alimentare prin derulare

● Imprimare mobilă HP

● HP ePrint

● Viteză de imprimare ISO 8 / 5.5

● Imprimare în mod silenţios

Micul all-in-one priceput la toate
● Economisești spaţiu şi obţii toată puterea necesară, cu cea mai mică imprimantă
all-in-one din lume.1

● Cu HP Scroll Scan poţi gestiona uşor majoritatea lucrărilor de scanare, de pe o varietate
de tipuri de hârtie.

● Orice încăpere, orice loc – acest all-in-one foarte compact este conceput pentru a fi
potrivit oriunde ai nevoie.

● Îți etalezi stilul, cu un design elegant şi o varietate de nuanţe atractive.

Imprimi rapid, direct de la dispozitivul mobil2
● Cel mai simplu mod de a imprima documente, fotografii şi multe altele de la dispozitivele

cu Apple, Android şi Windows.3,4

● Conectează smartphone-ul sau tableta direct la imprimantă şi imprimi simplu, fără
reţea.5

● Te conectezi şi începi să imprimi rapid, după configurarea simplă de la smartphone sau
tabletă.6

● Scanezi în deplasare orice obiect, cu aplicaţia mobilă HP All-in-One Printer Remote
pentru smartphone sau tabletă.7

Pentru bugetul şi cerinţele tale.
● Imprimi, scanezi şi copiezi rapid şi simplu ce doreștii, în mod wireless, cu acest all-in-one
accesibil.

● Contezi pe imprimarea de calitate, utilizând accesibilele cartuşe de cerneală originale HP.

● Reciclezi simplu cartuşele originale HP, în mod gratuit, prin programul HP Planet
Partners.8



Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 3785 All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii Imprimare, copiere, scanare, wireless

Viteză de imprimare Până la 8 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 5,5 ppm ISO color (A4)
prima pagină imprimată:În numai 15 s alb-negru (A4, pregătit) ;În numai 18 s
color (A4, pregătit)

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi randerizat Negru; Color până la 4800 x 1200 dpi
optimizaţi (în cazul imprimării de la un calculator şi cu intrare de 1200 dpi)

Tehnologie de imprimare HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 3 mm; Jos: 12,7 mm; Stânga: 3 mm; Dreapta: 3 mm;
Suprafaţă maximă de imprimare: 216 x 355 mm

Limbaje de imprimare HP PCL 3 GUI

Capabilităţi de imprimare Imprimare fără margini: Nu

Număr cartuşe de imprimare 2 (1 negru, 1 tricolor)

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint; Apple AirPrint™; imprimare Wireless Direct

Ciclu lunar de funcţionare Până la 1.000 de pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 50-200

Viteză procesor 360 MHz

Ecran LCD cu 7 segmente şi pictograme

Multitasking acceptat Nu

Capabilitate wireless Da, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporat

Conectivitate Standard 1 USB 2.0 de mare viteză

Capabilităţile reţelei Da, prin wireless 802.11b/g/n integrat

Memorie Standard DDR1 de 64 MB integrat; maxim DDR1 de 64 MB integrat

Compatibilitate card dememorie Fără

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Duplex manual

Setarea copierii Reducere pentru încadrare (nu acceptă mărire automată); Număr maxim de
copii: Până la 9 copii; Rezoluţie copie: Până la 300 x 300 dpi; Rezoluţie copie,
text şi grafică color: Până la 300 x 300 dpi;

Viteză de copiere Până la 4 cpm negru ISO (A4), Până la 2,5 cpm color ISO (A4)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Alimentator pentru o pagină de document; Tehnologie de scanare:
Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Scanare prin
software-ul HP Photosmart; Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Rezoluţie optică
de scanare: Maximum 600 dpi

Format fişier scanat Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face căutări
(.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Suprafaţă scanabilă dimensiune maximă suport: 216 x 355 mm ADF

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri 24 biţi/ 256

transmitere digitală Standard: Nu

Tipuri suport Hârtie simplă, hârtie mată pentru broşuri, hârtie lucioasă pentru broşuri, hârtii
foto, plicuri, alte tipuri de hârtii inkjet speciale

Dimensiuni suport acceptat A4, A6, B5, plic DL (notă: sunt acceptate multe alte dimensiuni de
suporturi, de la 76,2 x 127 până la 215,9 x 355,6 mm); personalizat: 76 x 127
la 216 x 356 mm

Manipulare suport Capacitate de intrare: Până la 60 de coli; Maximum 5 Plicuri; Până la 20 de
carduri Plăci; Până la 20 de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 25 de coli, Până la 5 plicuri
maxim: Până la 25 de coli
Imprimare duplex: Manual (este asigurat suport în driver)

Greutate hârtie Acceptat: A4: de la 60 până la 90 g/m²; plicuri HP: de la 75 până la 90 g/m²;
cartele HP: până la 200 g/m²; hârtie foto HP 10 x 15 cm: până la 300 g/m²;
Recomandabil: 75 g/m²

Ce se găseşte în cutie T8W46C: Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 3785 All-in-One; cartuş de
cerneală iniţial HP 652 Negru (~120 pagini); cartuş de cerneală iniţial HP 652
Tricolor (~100 pagini); CD cu software; poster de configurare; cablu de
alimentare; cablu USB

Consumabile F6V24AE Cartuş de cerneală original HP 652 Ink Advantage Tricolor ~200 pagini
F6V25AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 652 Negru ~360 pagini

Sisteme de operare compatibile Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X
v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe
hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet
Explorer; Windows Vista: numai 32 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB
de spaţiu disponibil pe hard disk; Internet; USB

Software inclus Software pentru imprimantă HP, actualizare HP, HP Photo Creations

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 403 x 177 x 141 mm; maxim: 403 x 451 x 264 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 450 x 175 x 246 mm

Greutate imprimantă 2,33 kg

Greutate pachet 3,34 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: 20 - 80% RH

Stocare Temperatură: -40–60 ºC, Umiditate: 5 – 90% umidit. rel. (fără condensare)

Acustică Emisii de putere acustică: 6,2 B (A) în mod normal; 5,5 B (A) în mod silenţios;
Emisii de presiune acustică: 48 dB

Putere cerinţe: Tensiune de intrare 200–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
consum: 0,06 waţi (oprită), 2,2 waţi (standby), 0,69 waţi (repaus)
tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Certificări Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine Fabricat în China

Garanţie Asistenţă tehnică timp de un an; garanţie comercială de un an pentru
hardware; servicii de asistenţă Web 24 de ore, 7 zile pe săptămână, prin
www.hp.com/support/dj3700

Service şi asistenţă UG187E – HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire standard pentru imprimante
multifuncţionale
UG062E – HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru
imprimante multifuncţionale
UG235E – HP Care Pack, 3 ani, cu asistenţă cu returnare la depozit pentru
imprimante multifuncţionale
(UG187E: toate ţările din EMEA, exceptând Orientul Mijlociu, Africa, Africa de
Sud, Israel, Turcia, UG062E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia,
Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UG235E: Orientul
Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)

Note de subsol
1 Pe baza unui studiu comandat de HP şi efectuat de Buyers Laboratory Inc. în 2016 prin compararea dimensiunilor imprimantelor Inkjet all-in-one pentru acasă din întreaga lume, sub 250 €. Pentru detalii, consultă: http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims.; 2

Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea wireless sau să aibă o conexiune wireless directă. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. Pentru detalii despre modul de
imprimare, inclusiv dacă este nevoie de o aplicaţie, vizitează http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3 În comparaţie cu majoritatea imprimantelor inkjet all-in-one sub 399 € destinate consumatorilor/birourilor de domiciliu, conform situaţiei din Trim. III 2015, pe
baza cotei de piaţă raportate de IDC. Pentru configurarea imprimantei este necesară descărcarea aplicaţiei şi poate fi necesară înregistrarea contului HP ePrint. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. Pentru mai multe detalii, vizitează
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Serviciul Apple AirPrint™ este acceptat pe dispozitive iPhone®, iPad® şi iPod® cu iOS v4.2 şi cu versiuni ulterioare.  Imprimarea în Android™ este acceptată pe dispozitivele cu Android care utilizează OS v4.4 şi versiuni
ulterioare şi poate necesita instalarea plug-inului de servicii de imprimare HP din magazinul Google™ Play. Imprimarea în Windows® este acceptată pe Windows® 8/10 şi pe smartphone-uri şi tablete cu Windows® Mobile 10.  Imprimarea de la distanţă necesită o
conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. Pentru detalii despre modul de imprimare, inclusiv dacă este nevoie de o aplicaţie, vizitează http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct
la semnalul Wi-Fi Direct® al unui AiO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi nevoie şi de o aplicaţie sau de un driver. Pentru detalii, vizitează http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct este marcă
comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.; 6 Necesită descărcarea aplicaţiei mobile HP All-in-One Printer Remote şi este compatibilă cu iPhone® 4 şi modele ulterioare, iPad® din a 4-a generaţie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® şi dispozitive mobile care utilizează
Android™ 4.0.3 sau versiuni ulterioare. Pentru o listă completă de sisteme de operare acceptate, vizitează http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 Compatibilitate cu iPhone® 4 şi modele ulterioare, iPad® din a 4-a generaţie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G cu iOS 7
sau modele ulterioare şi cu dispozitive mobile cu Android™ 4.0.3 sau modele ulterioare. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Pentru scanare mobilă, camera dispozitivului necesită cel puţin 5 megapixeli şi
focalizare automată.; 8 Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitează htt://www.hp.com/recycle.
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