
Principais argumentos de venda
• Impressão em casa com baixo custo 

• A maneira mais fácil de imprimir a partir de um dispositivo móvel1

• Impressão, digitalização, cópia, fax e alimentador automático de documentos 
(ADF)

• Perfeito para sua casa — e seu escritório doméstico 

Recursos
• Cartuchos de tinta de baixo custo da HP

• Soluções móveis completas2, incluindo impressão a partir de uma variedade de 
dispositivos móveis e fácil configuração a partir de um smartphone, tablet ou PC3

• Visor com tela de toque de 2,2" (5,5 cm) fácil de usar

• Digitalização, envio e recebimento de fax e cópia sem intervenção com o ADF para 
35 páginas

• Impressão e cópia automáticas em frente e verso

• Impressão de fotos sem bordas com qualidade profissional

• Bandeja de saída automática 

• Compacto e silencioso

• Imprimíveis HP4

Impressão potente e de baixo custo — para seu movimentado estilo de vida móvel

Destaques
Obtenha recursos poderosos de produtividade, impressões de baixo custo e alta 
qualidade e fácil impressão móvel1

Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 4676
Introdução e principais argumentos de venda

HP DeskJet 4676 Ink Advantage All-in-One

1



Quem pode se 
beneficiar?
Este multifuncional HP DeskJet 
Ink Advantage com fax é ideal 
para aqueles que desejam uma 
impressão acessível com 
qualidade profissional para o 
trabalho, para casa e para 
projetos escolares.

Consumidor/usuários de microempresas

Desejos
• Impressão remota sem 

preocupação

• Impressão e cópia 
automáticas em frente e 
verso

• Grande bandeja de entrada 
de papel

• Documentos e fotos sem 
bordas

• Acesso a planejadores de 
cardápio, notícias, 
relatórios, receitas e muito 
mais4

• Impressão silenciosa

• Design compacto

Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 4676
Público-alvo

Necessidades
• Custos operacionais baixos

• Impressão móvel prática1

• Simples configuração da 
impressora a partir de 
dispositivos móveis3

• Impressão Wi-Fi Direct5

• Envio e recebimento de 
fax, digitalização e cópia 
de várias páginas 
eficientes com um 
alimentador automático 
de documentos 
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Benefícios

O que há de novo 

Fácil configuração a partir de seu smartphone ou 
tablet3

Não disponível A primeira configuração da impressora está mais fácil do 
que nunca — use seu dispositivo móvel para registrar 
sua nova impressora e conectar a sua rede local sem fio

Bandeja de saída automática Não disponível Ajuda a evitar que as folhas caiam no chão e permite uma 
impressão remota sem supervisão livre de preocupações

Velocidade de impressão ISO de até 9,5 ppm em 
preto, 6,8 ppm em cores6

Velocidade de impressão ISO de até 8,8 ppm em preto, 
5,2 ppm em cores6

Economize tempo com saída até 8% mais rápida para 
preto e até 30% mais rápida para cores

Visor com tela de toque monocromática de 2,2" 
(5,5 cm)

Visor gráfico monocromático de 2,0" (5 cm) Maior facilidade de uso com ícones habilitados para 
toque

Modo silencioso opcional Não disponível Ajuda a manter o mínimo de ruídos 

3

HP DeskJet Ink 
Advantage 4676 AiO

HP DeskJet Ink 
Advantage 4646 e-AiO
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Visor gráfico 
monocromático 
habilitado para 
toque

Suprimentos 
padrão

Rendimento de 
páginas10

Suprimentos XL Rendimento 
de páginas11

HP 664 colorido 100 HP 664XL 330

HP 664 preto 120 HP 664XL 480

Velocidades de 
impressão ISO de 
9,5/6,8 em 
preto/cores6

ADF e fax para 35 páginas

Design 
compacto e 
elegante

Visão geral do produto

Impressão Digitalização Cópia Conectado à Web 

com imprimíveis 

HP4

Fax Impressão

sem bordas

Conexão 

sem fio

Modo 

silencioso

Soluções móveis completas, 
habilitadas para Wi-Fi:
• Impressão móvel integrada 

ao SO7

• Fácil configuração móvel3

• Impressão Wi-Fi Direct5

• AirPrint
• HP ePrint8

• Aplicativo HP AiO Printer
Remote9

O que há de novo
Fácil configuração móvel3, bandeja de saída automática, bandeja de papel embutida, visor com tela de toque 
aprimorado, velocidades de impressão mais rápidas6, modo silencioso

Mensagem principal
Impressão potente e de baixo custo — para seu movimentado estilo de vida móvel

Impressão em casa com baixo custo 
• Imprima fotos e documentos de qualidade por um ótimo valor com cartuchos de tinta de baixo custo da HP 

• Obtenha impressões de alta qualidade — sempre — com um multifuncional projetado e fabricado para ser 
confiável

Impressão fácil a partir de seu dispositivo móvel1

• Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets1

• Comece a imprimir rapidamente com fácil configuração a partir de seu smartphone, tablet ou PC3

• Conecte seu smartphone ou tablet diretamente a sua impressora com a impressão Wi-Fi Direct5

• Imprima remotamente sem preocupações, usando a bandeja de saída automática

Diga "Olá" à produtividade
• Assuma o controle de suas tarefas, com o visor de 2,2" (5,5 cm) fácil de usar — basta tocar e seguir em frente

• Envie e receba fax, digitalize e faça cópias de documentos com várias páginas rapidamente com o ADF para 35 
páginas

• Economize papel — use até 50% menos papel com fácil impressão automática em frente e verso

• Imprima fotos sem bordas com qualidade profissional e documentos com qualidade de impressão a laser 
direto de sua casa

• Gerencie tarefas de impressão e digitalize em trânsito com o aplicativo móvel gratuito HP All-in-One Printer 
Remote9

• Compatível com uma ampla variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows® 10

Perfeito para sua casa — e seu escritório doméstico
• Poupe espaço com um multifuncional elegante, projetado para caber onde você precisar dele

• Imprima em qualquer cômodo que escolher — sem causar interrupções — usando o modo silencioso  opcional

• Tenha acesso a planejadores de cardápio, notícias, relatórios e muito mais com os imprimíveis HP gratuitos4

• Impressão em modo 
silencioso

• Impressão sem bordas
• Impressão automática 

em frente e verso
Bandeja de entrada 
embutida para até 
100 folhas

Bandeja de saída 
para até 25 folhas

Extensor da bandeja 
de saída automática
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Aplicativo móvel HP All-in-One Printer 
Remote
• Fácil configuração a partir de seu smartphone, 

tablet ou PC usando o aplicativo móvel gratuito 
HP All-in-One Printer Remote para 
smartphones e tablets3,9

• Use seu dispositivo móvel para registrar sua 
nova impressora e se conectar a sua rede local 
sem fio3,9

• Envie digitalizações para armazenamento em 
e-mail ou nuvem e verifique seu status de tinta 
antes de imprimir9

• Gerencie tarefas de impressão e digitalize 
diretamente de seu dispositivo móvel9

Soluções de impressão móvel da HP

Imprima a partir de uma variedade de 
dispositivos móveis
• Seu celular é mais do que apenas um telefone 

— é seu botão de impressão. A HP oferece a 
maneira mais fácil de imprimir a partir de mais 
de um bilhão de smartphones e tablets —
assim você pode simplesmente imprimir fotos 
acessíveis e documentos diários —
diretamente de seu dispositivo móvel1,12

• No trabalho, em casa ou em trânsito, os 
usuários podem imprimir usando o HP ePrint8

• Imprima remotamente sem preocupações —
até mesmo quando você não estiver presente; 
a bandeja de saída automática evita que suas 
folhas impressas caiam no chão

Impressão direta sem fio
• Sem rede, sem problema — conecte seu 

smartphone ou tablet diretamente a sua 
impressora e imprima facilmente sem uma 
rede5

5
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Venda vertical do HP DeskJet 4676 IA AiO para o HP DeskJet UIA 2529 AiO para o HP DeskJet UIA 4729 AiO

Velocidade de impressão ISO6 (em 
preto/cores)

Até 9,5 ppm/6,8 ppm Até 7 ppm/4 ppm Até 7,5 ppm/5,5 ppm 

Tela do visor
Visor gráfico monocromático de 2,2" (5,5 
cm) habilitado para toque

Visor de LCD com ícones Visor de LCD com ícones

Soluções móveis completas2 Incluídas Não incluídas Incluídas

Capacidade de entrada de papel 100 folhas 60 folhas 60 folhas

Bandeja de saída 25 folhas, automática Bandeja de saída embutida para 25 folhas Bandeja de saída embutida para 25 folhas

Rendimentos dos cartuchos10

120/480 páginas (em preto)11

100/330 páginas (em cores)11 

(regular/alta capacidade)

1.500 páginas (em preto) 
750 páginas (em cores) 
(3 cartuchos pretos e 3 coloridos incluídos 
na caixa)14

1.500 páginas (em preto)13

750 páginas (em cores)13

(3 cartuchos pretos e 3 coloridos incluídos na 
caixa)

6

HP DeskJet Ink Advantage 
4676 All-in-One

• Impressão, cópia, digitalização, 
fax

• Soluções móveis completas2

HP DeskJet Ink Advantage 
Ultra 2529 All-in-One

• Impressão, cópia, digitalização

• Imprima milhares de páginas de 
destaque com cartuchos de rendimento 
ultra-alto e baixo custo14

HP DeskJet Ink Advantage 
Ultra 4729 All-in-One 

• Impressão, cópia, digitalização

• Soluções móveis completas2

• Imprima milhares de páginas de 
destaque com cartuchos de 
rendimento ultra-alto e baixo custo13
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AirPrint, iPad, iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Android e Google são marcas comerciais da Google Inc. 
Windows é marca do grupo de empresas Microsoft registrada nos Estados Unidos. 

Marcas comerciais
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1 Em comparação com a maioria dos multifuncionais a jato de tinta HP para consumo/escritório doméstico com preço inferior a US$ 399, em novembro de 2014, conforme participação de mercado 
relatada pela IDC. É necessário baixar o aplicativo para instalar a impressora; pode ser necessário registro de conta do HP ePrint. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 
GHz. Acesse hp.com/go/mobileprinting para obter mais detalhes.
2 As soluções móveis completas incluem fácil configuração, impressão móvel integrada ao SO, impressão Wi-Fi Direct, AirPrint, HP ePrint e o aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote gratuito.
3 Requer download do aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote e é compatível com iPhone 4 e posterior, iPad 4ª geração, iPad mini, iPad Air, iPod e dispositivos móveis usando Android 4.0.3 ou 
posterior. Para obter uma lista completa dos sistemas operacionais compatíveis, acesse hp.com/go/mobileprinting.
4 Requer ponto de acesso sem fio e conexão de Internet à impressora. Os serviços exigem registro. A disponibilidade dos imprimíveis HP varia de acordo com o país, o idioma e os contratos, e pode 
exigir upgrade de firmware. Nem todos os imprimíveis HP podem ser configurados para fornecimento automático e nem para todos os modelos de impressora. Para obter detalhes, acesse 
hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.
5 O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct de uma impressora ou um multifuncional habilitado para Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, 
um aplicativo ou driver também poderá ser necessário. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/mobileprinting.
6 Após a primeira página ou após o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/printerclaims.
7 AirPrint, compatível com iPhones, iPads e iPods usando iOS v4.2 e superior. Impressão integrada ao SO Android compatível em dispositivos Android usando OS v4.4 e superior e pode requerer a 
instalação do plug-in de serviço de impressoras HP da loja Google™ Play.
8 A impressora requer registro na conta ePrint. Aplicativos ou software podem ser necessários. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Saiba mais em 
hp.com/go/mobileprinting.
9 Compatível com iPhone 4 e posterior, iPad 4ª geração, iPad mini, iPad Air, iPod 5G usando iOS 7 ou posterior e dispositivos móveis usando Android™ 4.0.3 ou posterior. Os recursos controlados podem 
variar de acordo com o sistema operacional do dispositivo móvel. A câmera do dispositivo exige cinco megapixels ou mais com recurso de foco automático para digitalizações móveis.
10 Rendimento médio 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. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/printerclaims. 
11 Com base nos cartuchos originais HP 63/664XL de tinta preta de alto rendimento. Os cartuchos de tinta de alto rendimento não estão incluídos; devem ser adquiridos separadamente. Para obter 
mais informações, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies. Menor custo por página comparado à estimativa de preço no varejo e no rendimento médio por página publicado dos cartuchos de tinta 
originais HP 63/664 de rendimento padrão. Os preços reais podem variar.
12 A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. A impressão remota exige uma conexão com a Internet para uma 
impressora HP conectada à web. Para obter detalhes sobre como imprimir, incluindo se um aplicativo é necessário, acesse hp.com/go/mobileprinting.
13 Comparação de custo por página com base no rendimento de página da norma ISO/IEC 24711 dos cartuchos de tinta HP 46 em comparação com cartuchos de tinta HP de capacidade padrão em 
impressão contínua. O rendimento real varia de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais, acesse: hp.com/go/learnaboutsupplies. 

Notas finais
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