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A multifuncional sem fio mais acessível da HP.4
  

Com configuração descomplicada e impressão fácil a partir de seus dispositivos 
móveis1, a multifuncional HP DeskJet Ink Advantage série 2676 simplifica a 
impressão diária.

Fácil instalação a partir de seu 
smartphone
Use seu dispositivo móvel para configurar sua nova 
multifuncional para sua rede sem fio local.3,5 O 
aplicativo intuitivo HP All-in-One Remote orienta 
você por cada etapa — direto de seu smartphone ou 
tablet.6 

Tinta de qualidade por preços baixos
Obtenha as impressões que você deseja sem estourar 
o orçamento. Conte com sua multifuncional HP 
DeskJet Ink Advantage série 2676 para fornecer 
documentos de alta qualidade com os cartuchos de 
tinta de baixo preço da HP.2 

Apenas os recursos que você deseja
Realize facilmente tudo o que você precisar — 
imprima, copie e digitalize com uma multifuncional 
conveniente. Além disso, desfrute de um 
gerenciamento da impressora sem esforços com um 
painel de controle fácil de usar.
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Baixe o aplicativo gratuito e fácil de usar HP All-in-One Remote para configurar o 
dispositivo direto de seu smartphone ou tablet.5,6 Esse aplicativo intuitivo fornece imagens 
e texto fáceis de compreender para ajudá-lo a concluir o processo de configuração.

Ligue o dispositivo
Com o mínimo de 
embalagem, você pode 
desempacotar e ligar o 
dispositivo em alguns 
minutos. O design compacto 
torna fácil colocar sua 
multifuncional exatamente 
onde você precisa dela.

Configure em um 
piscar de olhos
Baixe o aplicativo HP All-
in-One Remote gratuito 
a partir de sua loja de 
aplicativos para dispositivos 
móveis. Com etapas e 
instruções fáceis de seguir, 
a configuração é rápida e 
descomplicada.5

Gerencie sem 
esforços
Gerencie tarefas de 
impressão e digitalize 
diretamente de seu 
dispositivo móvel com 
o aplicativo HP All-in-
One Remote.6 Envie 
digitalizações para 
armazenamento em e-mail 
ou nuvem rapidamente e 
verifique seu status de tinta 
antes de imprimir.

Elimine a tensão 
ao configurar
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Imprima facilmente a partir de 
diversos smartphones e tablets
Permita que vários usuários se conectem sem fio e imprimam na multifuncional a partir 
de seus dispositivos móveis — em qualquer lugar de sua casa.1,3

Seu dispositivo, sua 
escolha
Imprima facilmente documentos, 
fotos e muito mais de seu iPhone 
e iPad usando o AirPrint, e de 
smartphones e tablets com 
sistemas operacionais Android™, 
Windows® 8, Windows 10 e 
Google Chrome™.1

Sem rede, sem 
problemas
Permita que vários usuários 
conectem seus smartphones ou 
tablets diretamente à 
multifuncional e imprimam com 
facilidade sem acessar uma 
rede.7 Você também pode 
conectar o dispositivo 
diretamente a seu PC ou 
notebook usando a conveniente 
porta USB.

4 Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage série 2676



Cartuchos de baixo custo
Obtenha a tinta original HP acessível de alta 
qualidade para todas as suas necessidades 
de impressão com cartuchos de tinta de 
preço baixo da HP.2

Qualidade com a qual você 
pode contar
Conte com a multifuncional HP DeskJet Ink 
Advantage série 2676 e cartuchos de tinta 
originais HP para oferecer impressões em 
cores de alta qualidade — todas as vezes.

Imprima por um ótimo valor
Imprima mais do que o dobro das páginas 
com cartuchos de tinta originais HP de alto 
rendimento opcionais.8

Tinta de qualidade 
por um preço baixo
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Design compacto 
e colorido
Coloque sua impressora 
onde você desejar, 
graças a um design de 
multifuncional compacto. 
Escolha uma cor de 
realce que complemente 
seu espaço.

Operação 
descomplicada
Imprima, copie e 
digitalize com uma 
multifuncional 
conveniente. Com uma 
tela de LCD e botões 
mínimos, o painel de 
controle é simples e 
intuitivo. 

Bandeja de saída 
conveniente
Não se preocupe com 
congestionamentos 
de papel com uma 
bandeja que permite 
uma impressão tranquila 
e sem supervisão. A 
bandeja embutida 
minimiza o espaço 
quando está fechada e 
aceita 25 folhas quando 
está em uso.

Obtenha apenas 
os recursos  
que você  
deseja
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Bandeja de 
saída dobrável 

para até 25 
folhas

Painel de controle 
Botão Liga/Desliga

Tela de LCD
(com ícones de status fáceis de entender)

Botões de execução de tarefas
(Cancelar, Reiniciar, Sem fio, Informações, Iniciar cópia 

em cores, Iniciar cópia em preto)

Design compacto 
que economiza 

espaço 

Wi-Fi  
Direct® e  

rede sem fio 
integrados3,7

Scanner de mesa 
para digitalização até 

tamanho Carta/A4

Configuração e 
impressão móveis5

Bandeja de entrada 
para 60 folhas

Porta USB 2.0
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Para solicitar a multifuncional HP DeskJet Ink Advantage série 2676 e suprimentos, 
acesse hp.com. Para entrar em contato com a HP por país, acesse hp.com/go/contact. 
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Informações para pedidos

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated        Compartilhe com colegas  

1 Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, acesse hp.com/go/mobileprinting.
2 Em comparação com a impressão com outros cartuchos de tinta HP DeskJet. Com base na comparação do rendimento de páginas publicado pela 
HP para os cartuchos originais HP 65 versus HP 664 e do preço de varejo recomendado. Os preços reais podem variar. O rendimento real pode variar 
conforme o uso da impressora, as imagens impressas e outros fatores. Acesse hp.com/go/learnaboutsupplies para obter mais informações. Os 
resultados para outros cartuchos podem ser diferentes.
3 O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN.
4 Com base em análise interna da HP.
5 Requer download do aplicativo All-in-One Printer Remote. Veja a lista completa de sistemas operacionais e impressoras compatíveis em  
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.
6 Os recursos controlados podem variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. Veja a lista completa de sistemas operacionais 
compatíveis e detalhes em http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.
7 O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou multifuncional habilitada para Wi-Fi Direct antes 
de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver poderá ser necessário também. Para obter detalhes, consulte  
hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
8 Com base no rendimento dos cartuchos de tinta HP 664XL em comparação com cartuchos de tinta 664 padrão. Para obter mais informações, acesse 
hp.com/go/learnaboutsupplies.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para 
produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte 
deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos 
neste documento.  

AirPrint, iPad e iPhone são marcas registradas da Apple Inc. Android, Google e Google Chrome são marcas comerciais da Google Inc. Windows é marca 
registrada do grupo de empresas Microsoft nos EUA.
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