Impressora HP LaserJet P1005

Esta fiável LaserJet vai satisfazer o seu orçamento e as suas necessidade de espaço
sem comprometer a qualidade. Usufrua de velocidades rápidas de impressão até
14 ppm. Fácil de instalar, usar e manter, a sua concepção elegante e compacta
poupa valioso espaço na secretária.

Ideal para utilizadores cientes do custo que necessitem uma impressora laser compacta para criarem todos os
documentos que um pequeno negócio necessita, de envelopes e etiquetas até folhas de cálculo, relatórios e facturas.

Impressora HP LaserJet
P1005

Sem concessões: desfrute da qualidade e fiabilidade HP a um preço incrivelmente baixo.
Crie documentos espantosos e profissionais com texto com texto em negrito e imagens nítidas e uma qualidade de saída
efectiva de 1200 ppp (resolução de 600 x 600 ppp). 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. Um processador a 133 MHz e memória de 2 MB proporcionam o nível de
desempenho e fiabilidade que espera.
Poupe espaço na secretária, com a elegante e compacta impressora a laser que produz resultados rápidos.
Dotada de um design de tamanho reduzido e que poupa espaço, e excepcionalmente silenciosa, é a impressora ideal
para a secretária. Pronta quando você estiver, a tecnologia Instant-on da HP, fornece a primeira página em metade do
tempo a partir do modo Poupança de Energia2. Velocidade de impressão de até 14 ppm (A4), a velocidade adequada
para as necessidades de um utilizador individual.
Incrivelmente fácil de instalar, utilizar e manter.
Confie na conectividade Hi-Speed USB 2.0 para facilidade de instalação e utilização. A instalação e substituição do
tinteiro HP LaserJet é simples e prática. A impressora HP LaserJet P1005 vem com um tabuleiro de entrada de 150
padrão, de alto volume para as necessidades de um utilizador individual.

1 As características do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país
Para mais informações visite http://www.hp.com/learn/suresupply
2 Estudos da Quality Logic demonstram o trabalho típico de três a cinco páginas

A tecnologia de ligação instantânea utiliza tecnologia de fusão da última geração de permite imprimir a primeira página mais
rapidamente quando a impressora está a sair do estado de poupança de energia de forma a que o trabalho seja realizado mais cedo.

Especificações técnicas
Tecnologia de impressão
Velocidade de impressão

Processador
Memória
Resolução de impressão
Qualidade de impressão
Linguagens da impressora
Impressão económica

Tipos de caracteres/fontes
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Margens de impressão
Manuseamento de suportes

Tipos de suportes
Interface e conectividade
Compatibilidade com sistemas
operativos

Compatibilidade com sistemas
operativos de rede
Requisitos mínimos do sistema

Software
Painel de controlo
Gestão da impressora
Alimentação

Dimensões (l x p x a)
Peso
Ambiente de funcionamento

Certificações do produto

Garantia

Laser
A4 a preto: Até 14 ppm
Velocidade de impressão da primeira página a preto: < 9 seg.
Especificação da velocidade de acordo com os métodos de teste normais no sector
266 MHz, Tensilica®
2 MB
Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efectiva)
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Impressão central
Modo económico (poupa até 50% de toner a 600 ppp), retorno imediato ao modo de poupança de energia
após cada trabalho de impressão graças à Tecnologia Instant-on (poupa electricidade), impressão N-numa
folha e impressão frente e verso manual (poupa papel)
Nenhuma
Até 5000 páginas
superior: 4 mm, esquerda: 4 mm, direita: 4 mm, inferior: 4 mm
Entrada
Capacidade
Peso
Formato
Tabuleiro 1
folhas: 150
60 a 163 g/m²
A4, A5, B5, postais,
envelopes (B5, C5, DL),
147 x 211 to 216 x 356
mm
Saída:
Folhas: Até 100. Envelopes: De até 15. Transparências: Até 100; Tabuleiro de saída para
100 folhas com a face para baixo
Impressão frente e Manual (fornecido suporte de controladores)
verso:
Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais
Hi-Speed USB (compatível com as especificações USB 2.0), Opcional: Nenhuma
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit);
Certificado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 ou posterior
Opcional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 bit), Trabalha com Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4
ou superior, Os mais recentes drivers disponíveis em http://www.hp.com
Nenhuma
Microsoft® Windows® 2000, XP Home ou XP Professional, processador 1 GHz, 512 MB RAM (preparado
para Windows Vista®, consulte o Guia do utilizador para o mínimo espaço em disco), 120 MB espaço livre
em disco, unidade CD-ROM, porta USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 ou superior; computador
Macintosh com um processador PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core; 128 MB de RAM (recomendamos 256
MB); 120 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM; Porta USB
Central
2 luzes indicadoras (Atenção, Pronto)
Estado e alertas HP, seguimento de utilização HP
Requisitos: Voltagem de entrada 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 7 amperes; 220 a 240 VAC (+/10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4 amperes. Consumo: 315 Watts no máximo (activa/imprimir), 3 Watts no máximo
(pronta/inactiva), 0,6 Watts no máximo (desligada)
Fora da caixa: 347 x 224 x 194 mm
Na caixa: 400 x 250 x 300 mm
Fora da caixa: 4,7 kg
Embalado: 6,35 kg
Temperatura de funcionamento: 10 a 32,5 ºC. Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 32,5 ºC.
Humidade de funcionamento: 20 a 80% HR. Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR.
Temperatura de armazenamento: 0 a 40º C. Humidade de armazenamento: 10 a 80% HR. Níveis de ruído
conforme a ISO 9296: Potência sonora : LwAd 6,2 B(A) (activa/impressão), inaudível (preparada). Pressão
sonora: LpAm 49,5 dB(A) (activa/ impressão), inaudível (preparada)
Certificações de segurança: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2,
consta da lista UL/cUL (EUA/Canadá), Licença GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Classe 1, 21 CFR Ch.
1/SubCh. Aviso Laser & J N.º 50 J (26 de Julho de 2001) (Dispositivo Laser/LED Classe 1), GB4943-2001,
Directiva Relativa a Baixa Tensão 2006/95/CEE com Marca CE (Europa). Outras aprovações de segurança,
conforme requerido pelos diferentes países.
Garantia limitada de 1 ano

Informações para encomendas
CB410A

Q6302A

CB435A

CHP110

Acessórios
Servidor de impressão HP
2101nw Wireless G
Consumíveis
Cartucho de Impressão HP
LaserJet CB435A, preto
1500 páginas standard. O
valor declarado do
rendimento está conforme a
ISO/IEC 19752.
Suportes de impressão
Papel HP de escritório-500
folhas/A4/210 x 297 mm

CHP210

Papel HP para
impressão-500
folhas/A4/210 x 297 mm

CHP810

Papel HP reciclado, de 80
g/m² - 500 folhas/A4/210
x 297 mm

Q6275A

Conectividade
Adaptador de impressora
de rede HP USB

C6518A

Cabo USB HP, 2 m

Serviço e suporte
UG086E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição no Dia Útil
Seguinte, 3 anos
UG206E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição (tempo total
standard de prestação do serviço), 3
anos
UG289E Pacote de Assistência HP,
serviço de Devolução ao Armazém, 3
anos. (UG289E: somente países
Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia,
EEM, Eslovénia, Republica Checa,
Eslováquia, Hungria.
UG086E/UG206E: resto da Europa)
Para obter uma lista completa de
consumíveis, acessórios e serviços,
consulte http://www.hp.com

http://www.hp.com
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Impressora HP LaserJet
P1005, cartucho de
impressão introdutório HP
LaserJet (a produção média
do cartucho é de 700
páginas normais), Guia de
introdução, documentação
da impressora e software
em CD-ROM, folheto de
assistência, cabo de
alimentação

