Impressora HP Color LaserJet Série CP1210

A impressão a cores de alta qualidade é rápida, muito fácil e mais acessível do
que nunca com a Color LaserJet mais barata da HP. Esta compacta impressora
de ambiente de trabalho ajuda-o a criar documentos impressionantes com
qualidade fotográfica realista, detalhes nítidos e cores vibrantes.
Uma impressora ideal para os utilizadores individuais em escritórios e pequenas empresas em expansão que precisam de
uma impressora a cores fiável, acessível e fácil de usar para impressão comercial geral e para produzir documentos
comerciais que provoquem uma boa impressão.

Impressora HP Color
LaserJet CP1215

Obtenha impressão de alta qualidade a preto e a cores acessível com a impresora Color LaserJet mais barata da HP.
Crie documentos profissionais impecáveis e veja sempre cores vibrantes e garridas e linhas nítidas, com o toner HP
ColorSphere. Realce os seus documentos a cores com imagens, texto e gráficos de alta qualidade graças à HP ImageREt
2400. Crie uma variedade de documentos comerciais com um vasto suporte multimédia para uma multiplicidade de
papéis especiais originais HP. Escolha consumíveis de impressão HP originais para uma qualidade de impressão
consistente.
Desfrute de impressão fácil e intuitiva com este dispositivo elegante, compacto e silencioso.
Concebida intuitivamente para uso conveniente com uma prática porta de acesso dianteiro para substituir os consumíveis.
Esta impressora é ideal para o ambiente de trabalho com o seu tamanho compacto e funcionamento excepcionalmente
silencioso. Incrivelmente fácil de configurar com uma nova interface de controlador intuitiva. As funções inteligentes no
tinteiro Original HP trabalham com a impressora para optimizar a qualidade e a fiabilidade para resultados consistentes
em qualquer altura que imprima e facilita a encomenda de consumíveis1.
Obtenha resultados com os quais pode contar com velocidades de impressão e fiabilidade LaserJet integrada.
Obtenha resultados profissionais de alta qualidade com impressionantes velocidades de impressão no ambiente de
trabalho de até 12 ppm a preto e 8 ppm a cores. A tecnologia de impressão em linha nesta impressora ajuda a uma
impressão fiável, consistente e sem problemas. Comece rapidamente e acabe mais cedo com a Tecnologia de Ligação
Instantânea da HP que permite que a impressão de trabalhos comece rapidamente a partir do modo de baixa potência.
Conte com um desempenho fiável, com um processador a 264 MHz e 16 MB de memória.

1 As características do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país

Visite www.hp.com/learn/suresupply
Consolidação de encomendas disponível em impressoras com o Software de Assistência Rápida à Impressora HP instalado.

Especificações técnicas
Tecnologia de impressão a laser a cores em linha
A4a preto: Até 12 ppm, a cores: Até 8 ppm
Velocidade de impressão da primeira páginaA preto: < 24 seg. (a partir de "Pronta"), a cores: < 30 seg. (a partir de "Pronta")
A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do
documento.
Processador
264 MHz, Processador RISC personalizado
Memória
16 MB
Resolução de impressão
A preto: Até 600 x 600 ppp
Cor: Até 600 x 600 ppp
Qualidade de impressão
HP ImageREt 2400
Linguagens da impressora
Central
Impressão económica
As funções de impressão frente e verso manual e impressão N-numa folha (várias páginas por folha) poupam papel
Tipos de caracteres/fontes
Com base nos tipos de letra instalados no computador host; o instalador instala 80 tipos de letra de ecrã TrueType escaláveis
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Até 25000 páginas
Volume mensal de páginas recomendado250 até 1000
Margens de impressão
superior: 3,5 mm, esquerda: 3,5 mm, direita: 3,5 mm, inferior: 3,5 mm
Manuseamento de suportes
Entrada
Capacidade
Peso
Formato
Tabuleiro 1
folhas: 150, transparências: 50, 60 a 176 g/m² (até 200 g/m²
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
postais: 50, envelopes: 10
com papéis HP Laser Cover, até
127 a 216 x 356 mm
220 g/m² com o papéis para
Fotografia Brilhante HP Color Laser)
Impressão frente e
Manual (fornecido suporte de
verso:
controladores)
Saída:
Folhas: Até 125. Envelopes: De até 10. Transparências: De até 50
Tipos de suportes
Papel (normal, folheto, colorido, lustroso, timbrado, para fotografia, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado),
transparências, etiquetas, envelopes, cartolina
Interface e conectividade
Hi-Speed USB 2.0
Compatibilidade com sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Certificado para Windows Vista®
Opcional: Os controladores mais recentes para Windows estão disponíveis em http://www.hp.com/support/ljcp1210series
Compatibilidade com sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Certificado para Windows Vista®
de rede
Requisitos mínimos do sistema
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 e 64 Bits): 512 MB de RAM, 350
MB de espaço livre no disco rígido, unidade CD-ROM, porta USB disponível
Software
Instalador, controlador, aplicação do estado e caixa de ferramentas
Painel de controlo
2 botões (Retomar, Cancelar trabalho), 9 LEDs (Retomar, toner Amarelo, Toner Magenta, toner Turquesa, toner Preto, Pronta,
Atenção, Sem papel, Papel encravado)
Gestão da impressora
Toolbox
Alimentação
Requisitos: Tensão de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz).
Consumo: 290 Watts no máximo (activa/a imprimir), 11,1 Watts no máximo (pronta), 4,4 Watts no máximo (inactiva), 0 watts
máximo (desligada); Typical Electricity Consumption (TEC): 1,00 kWh/Semana
Dimensões (l x p x a)
Fora da caixa: CP1215:399 x 453 x 254 mm
Na caixa: CP1215:598 x 498 x 367 mm
Peso
Fora da caixa: CP1215:17,6 kg
Na caixa: CP1215:22,8 kg
Ambiente de funcionamento
Temperatura de funcionamento: 15 a 32,5 ºC. Temperatura de funcionamento recomendada: 20 a 27 ºC. Humidade de
funcionamento: 10 a 80% HR. Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 70% HR. Temperatura de armazenamento: -20ｰ
a 40ｰ C. Humidade de armazenamento: 10 a 95% HR. Níveis de ruído conforme a ISO 9296: Potência sonora: LwAd6,2 B(A)
(activa/impressão), inaudível (preparada). Pressão sonora: LpAm47 dB(A) (activa/a imprimir), inaudível (pronta)
Certificações do produto
Certificações de segurança: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, consta da lista UL/cUL
(US/Canadá), Licença GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo Laser/LED de Classe 1) GB4943-2001, Directiva de Baixa
Voltagem 2006/95/EC com Marca CE (Europa); outras aprovações de segurança conforme seja exigido por países individuais
Certificações EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN
55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B (EUA), ICES-003, Assunto 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva
EMC 2004/108/EEC com Marca CE (Europa), outras aprovações EMC conforme exigidas pelos diferentes países
Garantia
Garantia limitada de um ano, devolução ao centro de assistência autorizado. A garantia e as opções de assistência variam
consoante o produto, o país e a legislação local.
Tecnologia de impressão
Velocidade de impressão

Informações para
encomendas
CC376A

Impressora HP Color
LaserJet CP1215 cabo de
alimentação, CD (manual
do utilizador, software da
impressora), guia de
iniciação, 4x Tinteiros de
impressão introdutórios HP
Color LaserJet (turquesa,
magenta, amarelo, preto) e
Toner HP ColorSphere com
um rendimento de até 750
páginas (de acordo com a
norma ISO/IEC 19798)

Consumíveis para impressoras a
laser
CB540A

Cartucho de Impressão
Preto HP Color LaserJet
CB540A
Média contínuo tinteiro
preto rende 2.200 páginas
padrão. O valor declarado
do rendimento está
conforme a ISO/IEC
19798*

CB541A

Cartucho de Impressão
Turquesa HP Color LaserJet
CB541A
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta
rende 1.400 páginas
padrão. O valor declarado
do rendimento está
conforme a ISO/IEC
19798*

CB542A

Cartucho de Impressão HP
Color LaserJet CB542A (a
cores), amarelo
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta
rende 1.400 páginas
padrão. O valor declarado
do rendimento está
conforme a ISO/IEC
19798*

CB543A

Cartucho de Impressão
Magenta HP Color LaserJet
CB543A
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta
rende 1.400 páginas
padrão. O valor declarado
do rendimento está
conforme a ISO/IEC
19798*

Q6264A

Cabo HP USB Hi-Speed
(1,8 m)

Conectividade

Serviço e suporte
Europa:
UM133E Pacote de Assistência HP,
Troca no Dia Útil Seguinte, 3 anos
UM137E HP Care Pack, Serviço de
troca (prazo normal), 3 anos
UM139E HP Care Pack, devolução ao
armazém, 3 anos. (UM139E: Somente
países Bálticos, Grécia, Polônia,
Turquia, EEM, Eslovênia, Republica
Checa, Eslovaquia, Hungria.
UM133E/UM137E: resto da Europa)
Africa/Mema:
UM139E HP Care Pack, devolução ao
armazém, 3 anos
Para obter uma lista completa de
consumíveis, acessórios e serviços,
consultehttp://www.hp.com

http://www.hp.com/pt
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