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Des ignJet Color Pro GAHP

• Impressora HP DesignJet ColorPro
GA: C7778A

• Proporciona a flexibilidade para
imprimir provas de cor (desenhos,
diagramações), de tamanho cartão
postal (10 x 15 cm/4 x 6 pol.), até
tablóide sangrado tamanho B/A3 
(33 x 48 cm/13 x 19 pol.).

• Imprime uma imagem em cores
tamanho B/A3 em apenas 9 minutos.

• A impressão é consistente, uniforme
e sem problemas, a partir de todas as
principais aplicações nos ambientes
Macintosh e Windows, graças a sua
combinação única de software
Adobe® PostScript® 3TM, Adobe®

PressReadyTM e conectividade HP.
• É compatível com Apple

ColorSync®‚ permitindo a reprodução
confiável e consistente de cor na tela
e na impressão.

• Certificação Pantone®.
• Inclui perfis de ICC para emulação 

de prensas padrão Euroscale/SWOP/TOYO.
• As cores possuem uma precisão

consistente e, além disso, uma
atualização está disponível para as
provas de cor através da instalação 
do sistema de injeção de tinta
ImationTM MatchprintTM.

• Sistema modular de refil de tinta
contínuo, com quatro cartuchos
substituíveis de maneira
independente.

Características

Características

Impressora A3+ de
alto desempenho para
provas de cor 

• A tecnologia de circuito integrado
para impressão inteligente HP
garante que os usuários substituam
apenas os cartuchos ou cabeçotes 
de impressão que realmente
precisem ser trocados. 

• Duas bandejas de entrada de papel
armazenam um total de 400 folhas,
enquanto a bandeja de saída pode
acomodar até 150 folhas; os sensores
automáticos posteriores para mídias
de impressão e a alimentação manual
de folhas proporcionam um controle
total das páginas.
• Existe uma ampla variedade 
de papéis HP disponíveis para o
trabalho profissional criativo. Além
disso, o programa complementar 
de mídias de impressão oferece à
impressora HP DesignJet ColorPro
GA maiores possibilidades e
flexibilidade para imprimir sobre
transferências, película metálica,
adesivos e papéis com revestimentos
especiais. Para maiores informações
sobre mídias de impressão, visite 
o nosso website:
http://www.hp.com/designjet/solution
s/index.html

• Uma placa integrada de rede de
10/100 BaseT HP JetDirect possibilita
a adaptação instantânea às principais
redes e protocolos (EtherTalk).

• A qualidade e a confiabilidade da HP
garantem um desempenho confiável e
consistente, respaldado por um ano de
garantia no local. 



HP DesignJet ColorPro GA 

Especificações
Tecnologia de impressão Impressão de tinta térmica colorida (quatros cartuchos: preto, cyan, magenta e amarelo)
Tempo de impressão
Tamanho A4/carta 6,5 ppm (texto colorido, modo normal)

3 ppm (imagens coloridas, modo normal)
Tamanho A3/B (imagens coloridas) 2 minutos (modo normal, papel comum)

4 minutos (modo normal, papel cuchê)
9 minutos (modo otimizado papel brilhante - glossy)

Resolução máxima Preto: 600 dpi 
Colorido: 600 dpi 

Tipos de papéis 21,59 x 27,94 cm (8.5 x 11 pol.) / 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pol.): HP Bright White Inkjet 
Paper, bond, couche, acetatos (transparências), papel fotográfico
33,02 x 48,26 cm (13 x 19 pol.): HP Design Heavyweight paper

Manuseio de papéis Duas bandejas de entrada que armazenam um total de  400 folhas. Bandeja posterior para 
alimentação manual. Bandeja de saída que armazena 150 folhas. Sensores integrados para 
adequação do tamanho dos papéis.

Tamanhos máximos de papel Até e inclusive folhas B+/A3+ (33,02 x 48,26 cm /13 x 19 pol.)
Memória padrão 4 MB
Memória máxima 68 MB
Linguagens padrão Adobe¨ PostScript¨ 3TM

Drivers Adobe¨ PostScript¨ 3TM com especificações Adobe PressReady‰para
Macintosh 7.6.1 ou posteriores e Windows 95/98 e NT 4.0

Interfaces Paralela Centronics, compatível com IEEE-1284
Um slot de interface de rede aceita servidores de impressão HP MIO opcionais com suporte
para Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Windows for Workgroups, Windows NT,
Servidor IBM LAN, ambientes UNIX e AppleTalk (EtherTalk e LocalTalk)
Suporta protocolos para operação em rede IPX/SPX, TCP/IP, DLC/LLC, AppleTalk.

Requerimentos mínimos Macintosh Power PC com sistema Apple 7.6.1 ou posteriores.
do sistema Processador Pentium Intel com Windows 95, Windows 98 ou Windows NT 4.0. 48 MB de RAM 

para Apple, Windows 95 e Windows 98 (64 MB recomendados).
64 MB de RAM para Windows NT.
150 MB de espaço disponível no disco rígido.
Unidade de CD-ROM

Garantia Um ano de garantia no local. 

Características físicas
Largura x comprimento Com bandeja para papel
x altura Fechada: 685 x 610 x 337 mm / 26,97 x 24,02 x 13,27 pol.

Completamente estendida: 685 x 745 x 337 mm / 26,97 x 29,33 x 13,27 pol.
Espaço necessário no escritório: 685 x 532 mm  / 26,97 x 20,94 pol.

Peso Impressora com cabeçotes de impressão  e cartuchos de tinta: 27 Kg / 59,52 Ib

Ambiente operacional 
Variação de 15o a 35° C (59o a 95o F)
temperatura -40° a 60° C (-40° a 14° F) temperatura de armazenamento 
Umidade relativa 20 a 80%, sem condensação
Requerimentos de energia Voltagem de entrada 100-240 VCA (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz
Consumo de energia Máximo 65 watts 
Nível de pressão sonora (Pelo ISO 9614-1) 62dB (A)

Normas

Compatibilidade electromagnética Certificações EMI: FCC parte 15B classe B quando usado  com um dispositivo de computação classe B

(EUA), FCC parte 15B classe A quando conectado a dispositivos de rede local (LAN), CTICK

(Austrália e Nova Zelândia), VCCI (Japão), CE (União Européia), marca B (Polônia), GOST (Rússia), 

BCIQ (Taiwan), RRL (Coréia).
Segurança Certificações de segurança: CCIB (China), CSA (Canadá), PSB (Singapura), UL (EUA), NOM1  

(México), TUV-GS (Alemanha), SABS (África do Sul), JUN (Coréia).
Ambiental Cumpre as normas de Energy Star da US EPA.

Adobe e PostScript são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated que podem estar registradas em algumas jurisdições. Microsoft e Windows são marcas registradas nos Estados Unidos da Microsoft Corporation. ColorSync é
uma marca registrada da Apple Computer, Inc registrada nos Estados Unidos e em outros países, usada sob licença. ZEHRaster Plus é oferecido pela ZEH Graphic Systems para os padrões e especificações da HP. As informações técnicas
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Informações para pedidos 
Número de produto HP

Impressora HP DesignJet ColorPro GA C7778A

A unidade acima inclui o suprimento de tinta HP No.10 (um de cada
cor: Preto, ciano, magenta e amarelo), software Adobe, PressReady, servidor
interno para impressão HP JetDirect 400N (MIO), guia do usuário e um cabo
de alimentação. As interfaces e cabos devem ser solicitados em separado. 

Suprimentos Número de produto HP
Cartuchos de tinta HP No.10:
Preto, 69 ml C4844A 
Preto, 26.5 ml C4840A 
Cyan C4841A 
Amarelo C4842A 
Magenta C4843A

Cabeçotes de impressão HP No.10:
Preto C4800A 
Cyan C4801A 
Amarelo C4803A 
Magenta C4802A

Materiais de impressão HP DesignJet:
Consulte o website da HP DesignJet 

Acessórios Número de parte HP
Módulos HP para expansão de memória:
SIMM de 16 MB C6231A 
SIMM de 32 MB C6232A 
SIMM de 64 MB 

D4543A

Para maiores informações 

Por favor, ligue para seu distribuidor HP mais próximo 

Hewlett-Packard Brasil (0xx11) 822-5565 e gratuito em 0800-157-751

Visite a página Web HP DesignJet em http://www.hp.com/go/designjet

Este produto cumpre as normas ENERGY STARSM para uso eficiente de energia.
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