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Versatilidade em um design compacto e 
de mesa 
• Confie em um produto para imprimir, copiar, enviar e 

receber fax1 e digitalizar. Relaxe, sabendo que pode 
contar com a confiabilidade comprovada da HP—
utilizada por milhões de pessoas diariamente. 

• Desfrute da integração simples ao escritório. O produto 
apresenta suporte embutido para todas as linguagens 
de impressão conhecidas, incluindo HP PCL5e, HP 
PCL6 e emulação Postscript de nível 3 HP, para que 
você não precise se preocupar com a compatibilidade. 

• Compartilhe a conveniência do multifuncional. Conecte 
múltiplos usuários com facilidade através do servidor 
de impressão integrado Fast Ethernet HP Jetdirect.  

Imprima, copie, envie e receba fax1 e 
digitalize de forma profissional 
• Espere saída rápida e de alta qualidade. Com 

velocidades de até 19 páginas por minuto (ppm) em 
tamanho carta, você obterá documentos com excelente 
aparência em pouquíssimo tempo. 

• Trabalhe com confiança—este produto não irá atrasá-
lo. A tecnologia Instant-on fornece velocidades rápidas 
de saída da primeira página, em 8 s, para que você 
não perca tempo valioso aguardando o dispositivo. 
Você pode apanhar o seu trabalho concluído antes 
mesmo que os produtos dos concorrentes tenham 
começado o aquecimento. 

• Envie e receba fax com facilidade.  
O multifuncional (AIO) HP LaserJet 3055 apresenta 
capacidade de envio e recebimento de fax de 33,6 
kbps (v 34, Super G3) com armazenamento digital 
para até 110 páginas. 

Trabalhe de forma mais inteligente—e 
mais simples 
• Reduza a intervenção do usuário. Para lidar com as 

demandas de sua equipe de trabalho, o produto é 
fornecido por padrão com uma bandeja de entrada de 
250 folhas, um slot de alimentação de prioridade para 
10 folhas e um Alimentador Automático de 
Documentos (ADF) com 50 folhas.  

• Maximize a eficiência do escritório. Com 64 MB de 
RAM e um mecanismo durável e duradouro, este 
produto facilmente lida com as demandas de volume 
de pequenas equipes de trabalho. 

• Imprima documentos profissionais com cartuchos de 
impressão HP originais. O Cartucho de Impressão 
Preto HP LaserJet Q2612A fornece a qualidade e 
confiabilidade lendárias da HP. O cartucho de 
impressão, toner Ultraprecise e fotorreceptor de 
imagens são integrados em um suprimento; dessa 
maneira, o sistema de impressão inteiro é atualizado 
sempre que você substitui um cartucho. Projetado para 
trabalhar em conjunto com a impressora, o cartucho é 
essencial para obter resultados consistentes e de alta 
qualidade. Os alertas automáticos permitem saber 
quando se está gastando ou já se gastou do cartucho 
além de automatizar os pedidos 

• Conte com interações simples. O visor intuitivo do 
painel de controle, com iluminação traseira, 2 linhas e 
16 caracteres torna o produto fácil de usar e manter—
dispensando treinamento. 

Os sistemas de impressão e formação de imagens da HP 
ajudam a criar comunicações profissionais avançadas 
com facilidade. Dispositivos de imagem, suprimentos, 
acessórios e serviços são projetados em conjunto para 
trabalharem em conjunto e são criados para atender as 
suas necessidades de negócios. 

                                                
1 A capacidade de enviar e receber fax está disponível somente no AiO HP LaserJet 3055.  

hp 
O trabalho acabou de ficar um pouco mais fácil com este 
produto multifuncional que fornece uma saída de primeira página 
sem espera, desempenho extraordinário e a renomada 
confiabilidade HP—tudo a partir de um design compacto e 
inteligente que cabe na sua mesa.  
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Resumo da série 

  

Multifuncional HP LaserJet 3052 Multifuncional HP LaserJet 3055 
Imprima, copie e digitalize a partir de um  
dispositivo compacto 

Modelo básico acrescido de:  
• Capacidade integrada de envio e recebimento  

de fax 

1 Scanner com Alimentador 
Automático de Documentos (ADF) 
com 50 folhas processa 
documentos rapidamente 

2 Scanner de mesa para livros ou 
documentos até o tamanho carta 

3 Painel de controle de fácil 
utilização com teclado numérico 
com 10 teclas  e visor de 2 linhas 
com 16 caracteres fornece 
interação sem problemas com 
cada uma das funções do 
multifuncional 

4 Escaninho de saída com face 
para baixo para 100 folhas 

5 Slot com prioridade para dez 
folhas 

6 Bandeja de entrada ajustável de 
250 folhas 

7 Slot de trava de segurança para 
fixar o multifuncional com cabo 
de segurança (disponível para 
aquisição com um fornecedor de 
outros fabricantes). 

8 Porta de rede Ethernet com fio 
10/100 

9 Porta USB 2.0 de alta velocidade 

10 Memória de dispositivo de 64 MB 
e um processador de 264 MHz 
lidam com trabalhos de impressão 
complexos, com rapidez e 
facilidade 

11 Porta de saída de telefone RJ-11 

12 Porta de fax RJ-11  

 
 

Ilustração do Multifuncional 
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Com extraordinária versatilidade e a lendária 
confiabilidade da HP, esta máquina compacta é a 
opção perfeita para o seu pequeno escritório ou 
equipe de trabalho.  
 

 

 
 

Produto versátil e profissional 
O desempenho confiável e eficiente é uma 
necessidade, em um escritório pequeno e movi- 
mentado. Com fácil conexão em rede, copia, 
digitaliza, envia e recebe fax diretamente no 
equipamento,2 o AiO HP LaserJet 3052/3055 
aprimora a produtividade. É possível criar docu-
mentos de alta qualidade com texto e gráficos 
nítidos em velocidades rápidas de impressão e 
cópia de até 19 ppm em tamanho carta. 

Dimensões físicas compactas 
O design de mesa economiza espaço, criando 
uma área de ocupação tão pequena que o pro- 
duto não interfere no valioso espaço de mesa.  

Excelente manuseio do papel 
Uma ampla variedade de documentos pode ser 
digitalizada e copiada, incluindo livros e outros 
documentos encadernados, utilizando o scanner 
de mesa. O alimentador de originais automático 
de 50 folhas permite operações de 
digitalização e cópia de documentos de várias 
páginas, sem necessidade de supervisão. Com 
duas bandejas de entrada—uma de 250 folhas 
e uma prioritária de 10 folhas—você não 
precisa se preocupar com a remoção de papel 
de impressão normal para projetos especiais, e 
seu escritório permanecerá produtivo. 

Confie no líder 
A confiabilidade do equipamento, suporte e 
serviço HP fornece uma base sólida para a 
produtividade do usuário. Na verdade, a 
HP ganhou recentemente seu 14° prêmio 
consecutivo da “18ª Pesquisa Anual de 
Satisfação do Leitor” da PC Magazine. Os 
leitores avaliaram fabricantes de impressoras 
segundo diversos critérios, incluindo confiabili- 
dade e a qualidade do suporte técnico. Em vez 
de frustrações e paralisações dispendiosas, os 
usuários podem concluir seu trabalho! 

Suporte HP premiado 
A HP oferece diversas opções de suporte para 
auxiliá-lo com a configuração e manutenção do 
AiO HP LaserJet 3052/3055. O conhecimento 
especializado da HP irá ajudá-lo a tirar o 
máximo proveito de seu multifuncional e 
assegurar que seu equipamento esteja 
funcionando com um máximo de eficiência. 
Comece com uma garantia limitada de um ano, 
respaldada por suporte gratuito por telefone 
fornecido pelo premiado Centro de Atendimento 
a Clientes HP. Para garantir mais ainda uma 
operação livre de complicações e maximizar o 
potencial de seu MFP HP LaserJet, pense em 
atualizar as opções de serviço e suporte, como 
instalação e suporte na garantia estendida. 

 

                                                
2 A capacidade de enviar e receber fax está disponível somente no AiO HP LaserJet 3055.  



Multifuncional HP LaserJet 3052/3055 
Especificações técnicas HP LaserJet 3052 AiO (Q6502A) HP LaserJet 3055 AiO (Q6503A) 

Velocidade de impressão e 
cópia3 

Até 19 ppm, carta 

Saída da primeira página Imprimindo: menos de 8 segundos em tamanho carta; cópia: menos de 8,1 segundos em tamanho carta 
Resolução de impressão Até 1200 x 1200 dpi 
Cópia Resolução: até 600 x 600 dpi, profundidade de 24 bits; configurações: contraste (mais claro/mais escuro), qualidade de resolução da cópia (rascunho, texto, mista, foto filme e figura), 

redução/ampliação de 25 a 400%, intercalação de cópias, número de cópias, tamanho do papel 
Fax Não disponível Fax modem V.34: 3 segundos por página4, velocidade do fax: até 33,6 kbps; modo de melhor 

resolução: 300 x 300 dpi; armazenamento digital para até 250 páginas, encaminhamento de 
fax, envio em espera, detecção de toque, solicitação de fax, transmissão para até 119 locais, 
discagem rápida para até 120 números (119 discagens em grupo), redução automática de 
fax, bloqueio para fax indesejável, interface com PC, e rediscagem automática suportada 

Digitalização Resolução: até 1200 x 1200 dpi 24 bits (até 19.200 dpi aprimorados); interfaces: Digitalização diretamente no equipamento via painel de controle dianteiro com botão Digitalizar para (pré-
configuração de software necessária), digitalização remota via HP LaserJet Scan, e software compatível com TWAIN ou WIA; tipos de arquivos suportados: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG 

Processador 264 MHz 
Memória 64 MB de RAM 
Ciclo de serviço 7.000 páginas por mês 
Manuseio do papel  

Entrada Bandeja prioritária para 10 folhas, bandeja de 250 folhas, ADF de 50 folhas 
Saída Escaninho de saída com face para baixo para 100 folhas 
Tamanhos Bandeja prioritária, bandeja de 250 folhas: 3 x 5 pol (76 x 127 mm) até 8,5 x 14 pol (216 x 356 mm); carta, ofício, envelopes (No. 5 1/2 Baronial até No. 11), cartões de fichário, ADF para 

cartões-postais: 127 x 127 mm a 215,9 x 381 mm; carta, ofício  
Gramaturas Bandeja prioritária, bandeja de 250 folhas: 60 a 163 g/m2; ADF: 60 a 90 g/m2 
Tipos Papel (comum, pré-impresso, pré-perfurado, bond, colorido, brilhante, timbrado, fino, pesado, reciclado, áspero), envelopes, transparências, etiquetas e cartão 

Conectividade  
Interfaces Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Ethernet 10/100 TCP/IP Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Ethernet 10/100 TCP/IP, porta de fax RJ-11, 

porta de saída de telefone RJ-11 
Linguagens HP PCL6, HP PCL5e, emulação PostScript nível 3 HP, PostScript® Printer Description (PPD) 
Fontes 45 TrueType escaláveis, 35 PostScript 
Sistema operacional cliente Windows® 2000, XP® Home, XP Professional, Mac OS X v 10.3 e posterior (solução completa) 

Windows 98, 98 SE, ME, Server 2003 (imprimir e digitalizar apenas via porta USB, imprimir apenas via rede) 
Sistemas operacionais de 
rede5 

Via conexão Ethernet embutida 10/100 TCP/IP: Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; serviços Novell NetWare NDPS via TCP/IP somente em 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP 
Gateway (TCP/IP raw somente) e gateway Novell LPD; Apple Mac OS 10.28 e posterior; descoberta por Bonjour suportada; Red Hat Linux 6.x e superior; SuSE Linux 6.x e superior; HP-UX 10.20, 

11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (somente sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 e superior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services 
Protocolos de rede5 Via conexão Ethernet embutida 10/100: TCP/IP: IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP/ DHCP/ AutoIP, WINS, SNMP v 1 e HTTP 

Segurança Slot de trava de segurança para fixar o multifuncional com um cabo de segurança (disponível para aquisição com um fornecedor de outros fabricantes). 
Dimensões (l x p x a) 19,6 x 14,9 x 16 pol. (497 x 378 x 406 mm) 
Peso com cartucho 12,4 kg 
O que vem na caixa AiO HP LaserJet 3052, cabo(s) de alimentação, Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet 

Q2612A, Guia de Primeiros Passos, folheto de suporte, CDs de software e documentação, 
placa do painel de controle, Software de Reconhecimento de Texto Readiris PRO, bandeja de 

250 folhas, suporte à entrada do ADF, suporte ao escaninho de saída 

AiO HP LaserJet 3055, cabo(s) de alimentação, Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet 
Q2612A, Guia de Primeiros Passos, folheto de suporte, CDs de software e documentação, placa 

do painel de controle, Software de Reconhecimento de Texto Readiris PRO, bandeja de 250 
folhas, suporte à entrada do ADF, suporte ao escaninho de saída, cabo(s) telefônico(s) 

 

 
 

Variações ambientais 
Temperatura Máxima durante a operação: 15 a 32,5 graus C; Armazenamento: -20 a 40 graus C 
Umidade relativa Fora de operação: 0 a 95%; Em operação: 10 a 80% 
Altitude 0 a 3.040 m 

Acústica6 Alimentação: ativa (cópia): 6,7 B(A); Pronta: Inaudível 
 Pressão (observador): ativa (cópia): 53 dB(A), Pronta: Inaudível 

Requisitos de alimentação7 Tensão de entrada:  110 a 127 VCA (±-10%), 50/60 Hz (±-2 Hz), 4,5 amp 
Consumo de energia7 Em conformidade com Energy Star®, Blue Angel  

Ativa 300 watts    
Cópia ativa 290 watts    
Pronta 13 watts    
Economia de energia 10 watts    
Desligada 0,07 watts    

Certificações  
EMC CISPR 22: 1993 +A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 - Classe B; EN 61000-3-2: 

1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Título 47 CFR, 
Parte 15 Classe B 2/ICES-003, Edição 3; GB9254-1998 

Segurança IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2000+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2: 2001/ 
EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Produto Laser/LED Classe 1); GB4943-1995 

Telecom (3055 somente) TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Indústria do Canadá CS03,  
NOM-151-SCTI-1999 (México)  

Garantia Garantia limitada de um ano 
Admite HP SureSupply™ Para saber mais, visite www.hp.com/go/SureSupply 
3 A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software aplicativo, o driver e a complexidade do documento. 
4 Com base na norma ITU-T Test Image no. 1, com resolução padrão. Páginas mais complicadas ou resolução maior aumentarão o tempo de 
transmissão. 
5 Nem todas as combinações de protocolo e sistema operacional são suportadas. Para obter mais informações, consulte: 
www.hp.com/support/net_printing. 
6 Os valores acústicos estão sujeitos a alterações. Para obter informações atualizadas, consulte www.hp.com.br/suporte. Configuração testada: 
modelo básico, impressão só frente, tamanho A4 em velocidade média de impressão de 18 ppm e velocidade média de cópia de 14 ppm. 
7 Valores sujeitos a alterações. Para obter informações atualizadas, consulte www.hp.com.br/suporte. A energia informada é o valor mais alto 
medido utilizando todas as tensões padrão.  
8 Valor declarado de rendimento de acordo com a ISO/IEC 19752. 
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Informação para pedidos 

Produto Código 
Multifuncional HP LaserJet 3052 Q6502A 
Multifuncional HP LaserJet 3055 Q6503A 
Suprimentos  

Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet com Toner Ultraprecise. 
Rendimento médio do cartucho de 2.000 páginas padrão.8 

Q2612A 
Serviço e suporte  

3 anos, Serviço de Retorno ao Depósito 
3 anos com troca no dia útil seguinte 
3 anos de garantia com atendimento no local, no dia útil seguinte 
Serviço de instalação de hardware (padrão) 

U9809E 
U9810E 
U9811E 
H4513E 

Papel  
www.hp.com/go/everydaypapers  
EUA: 1-800-477-5010 

Para obter mais informações 
Argentina: 0800-555-5000 - Chile: 800-360-999 - Colombia: 01-8000-51-HP- INVENT - 
México: 01-800-624-1747 - Perú: 0-800-10-111 - Venezuela: 0-800-HP-INVENT -  
Restante da América Latina (ligar para os Estados Unidos): 305-267-4220 
 


