Impressora HP Deskjet D2560

Obtenha documentos com qualidade laser e cores impressionantes – ideal para fotografias e
páginas Web – com esta impressora HP Deskjet fácil de usar e altamente acessível. Com
software intuitivo e uma série de funções úteis, fica tudo pronto num instante.

A Impressora HP Deskjet D2560 foi concebida para utilizadores que procuram uma impressora acessível, de confiança e de
fácil utilização que ofereça resultados impressionantes em tudo, desde documentos diários a páginas Web, gráficos e
fotografias.
Imprima tudo aquilo de que precisa em casa ou no escritório com esta impressora acessível e versátil.
Aprecie a qualidade e acessibilidade de que precisa em casa ou no escritório, com tintas HP Vivera. Imprima documentos
diários, páginas Web, fotografias e muito mais com esta impressora versátil e aprecie velocidades de impressão de até 26
ppm a preto, 20 ppm a cores. Imprima gráficos de cores vivas e obtenha bonitos pormenores em fotografias com uma saída
minúscula de tinta HP. Imprima com ou sem margens em todos os formatos populares, incluindo 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
panorama (10 x 30 cm), A4 e muito mais.
Desfrute de impressão eficiente e de confiança com a HP – a marca de impressora mais fiável do mundo 1.
Obtenha um desempenho consistente e de confiança com esta durável impressora HP Deskjet. Usufrua da tranquilidade da
marca de impressoras mais fiável do mundo1 e do desempenho com provas dadas da HP Deskjet, confiada por mais de 200
milhões de clientes em todo o globo. Obtenha o melhor da sua impressora com tinteiros eficientes Original HP – imprima 3x
mais páginas a preto e 2x mais páginas a cores com tinteiros de alta capacidade opcionais2. Poupe também energia com
esta impressora qualificada Energy Star.
Obtenha as funções que precisa – e nenhuma outra – para uma impressão fácil, sem preocupações.
Use o assistente de instalação para começar e veja depois como é fácil imprimir com o software intuitivo – não admira que
as impressoras HP sejam as mais fáceis de usar do mundo1. Recorra a uma série de ferramentas úteis, incluindo botão de
toque único de cancelamento de impressão, indicador de pouca tinta e HP Smart Web Printing3 – o fim das margens
cortadas. Até pode eliminar o efeito de olhos vermelhos e imprimir fotografias com o software HP Photosmart Essential3. Uma
concepção compacta e um prático tabuleiro desdobrável significa que esta impressora cabe praticamente em qualquer local.
1 Conforme escolhido pelos consumidores: www.hp.com/eur/idea

2 Comparado com tinteiros HP 300 Preto ou 22 Tricolor; tinteiros HP de alta capacidade não incluídos, para adquirir em separado
3 Não é compatível com os sistemas operativos Windows 2000 ou Macintosh.

Informações para
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Especificações técnicas
Tecnologia de impressão
Velocidade de impressão

Qualidade de impressão

Compatibilidade com sistemas operativos
Requisitos mínimos do sistema

Memória
Linguagens da impressora
Alinhamento dos tinteiros
Ciclo de produtividade
Peso de suportes recomendados
Suportes recomendados
Formatos dos suportes de impressão
Manuseamento de papel
Manuseamento de suportes/entrada
Tabuleiro de entrada de papel
Manuseamento de suportes/saída
Impressão frente e verso
Requisitos de energia
Consumo de energia
Interface e conectividade
Painel de controlo
Software incluído
Dimensões (l x p x a)
Peso
Ambiente de funcionamento

ENERGY STAR
Duração dos consumíveis
Garantia

Jacto de Tinta Térmico HP
Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4
Até 26 ppm
Até 9 ppm
Até 2,5 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4 Até 20 ppm
Até 6,5 ppm
Até 2,5 ppm
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
Em apenas 26 seg.
Em apenas 63 seg.
fotográfico)
Consoante o tipo e modo de impressão e valores aproximados. A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema,
do programa de software e da complexidade do documento.
A preto: Até 600 ppp prestados
Cor: Até 4800 x 1200 ppp optimizados ao imprimir de um computador com papel de fotografia HP superior e 1200 ppp de
entrada
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X
v10.3.9, v10.4, v10.5 or posterior
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home ou 2000 (SP4 ou superior): qualquer processador Intel®
Pentium® II, Intel® Celeron® ou compatível (233 MHz ou superior); 128 MB de RAM (recomendamos 256 MB ou mais); 400
MB de espaço disponível em disco rígido; Microsoft® Internet Explorer 6 ou posterior. Preparado para Windows Vista®:
processador a 800 MHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64); 512 MB de RAM; 700 MB de espaço disponível em disco
rígido; Internet Explorer; Unidade de CD-ROM; disponibilidade de porta USB e cabo USB; monitor SVGA de 800 x 600 com
cor de 16 bits; recomendamos o Adobe® Acrobat® Reader 5 ou posterior; recomendamos disponibilidade de acesso à Internet.
(com o Microsoft® Windows® 2000, algumas funções podem não estar disponíveis=
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 ou posterior; Computador Macintosh com um processador PowerPC G3, G4, G5
ou processador Intel® Core; 256 MB de RAM (recomendamos 512 MB ou superior); 200 MB de espaço disponível em disco
rígido; Unidade de CD-ROM; disponibilidade de porta USB e cabo USB; qualquer Web browser; recomendamos
disponibilidade de acesso à Internet
Memória integrada
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 mm
Até 1000 páginas por mês
A4: 70 até 90 g/m², envelopes HP: 70 até 90 g/m², cartões HP: até 200 g/m², papel HP para fotografia: até 280 g/m²
Papel (normal, jacto de tinta, fotografia), envelopes, transparências, etiquetas, cartões, suportes HP Advanced, decalques para
T-shirts
Standard: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 130 x
180 mm, 100 x 150 mm, Personalizado: 76 x 127 a 216 x 762 mm
Tabuleiro de entrada para 80 folhas, tabuleiro de saída para 20 folhas, impressão frente e verso manual (fornecido suporte de
controlador)
Folhas: De até 80, Envelopes: De até 10
Postais: De até 20, Transparências: De até 30, Etiquetas/folhas A4: De até 20
Standard: 1, opcional: 1
De até 20
Manual (fornecido suporte de controladores)
Voltagem de entrada de 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); pode variar conforme a região, Externo
16 watts máximo (activa/a imprimir)
Hi-Speed USB - compatível com as especificações USB 2.0
Botão on/off, indicador de nível da tinta, botão para avançar papel, botão de cancelar impressão
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Fora da caixa: 438 x 307 x 141 mm, com tabuleiros em cima: 438 x 209 x 141 mm, na caixa: 484 x 184 x 275 mm
Fora da caixa: 2,8 kg, na caixa: 3,8 kg
Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 5 até 40 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: Entre 15 e
30°C; humidade de funcionamento: 15 a 80% HR; Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR; Temperatura de
armazenamento:-40 até 60 °C; Humidade de armazenamento: 5 a 90% HR; níveis de ruído conforme a iso 9296: potência
sonora: lwad 7,0 B(A) (a imprimir a 26 ppm)
Sim
Para mais informação acerca do rendimento, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.

CB671B

Impressora HP Deskjet
D2560, Tinteiro Preto HP
300, Tinteiro Tricolor HP
300, CD com o software HP
Photosmart Essential, guia
de instalação, guia de
referência, fonte e cabo de
alimentação
Acessórios

Q6264A

Cabo USB HP, 1,8 m

C6520A

Cabo USB HP, 3 m

Q6259A

Kit de Melhoramento para
Impressão Sem Fios HP

Q6302A

Servidor de impressão HP
2101nw Wireless G

CC640EE

Tinteiro Preto HP 300 com Tinta
Vivera

CC643EE

Tinteiro Tricolor HP 300 com
tintas Vivera

CC641EE

Tinteiro Preto HP 300XL com Tinta
Vivera

CC644EE

Tinteiro Tricolor HP 300XL com
tintas Vivera

Consumíveis

Suportes de impressão
C6818A

Papel Superior HP para
impressão a jacto de tinta 180,
lustroso-180g/m²/A4/210 x 297
mm/50 folhas

Q8691A

Papel HP avançado para
fotografia, lustroso, 250 g/m² 10x15 cm sem margem/25
folhas

CHP150

Papel HP Home e Office, 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500
folhas

Serviço e Suporte
UG059E Pacote de Assistência HP ,
Serviço de Substituição no Dia Útil
Seguinte, 3 anos
UG184E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição (tempo total
standard de prestação do serviço), 3
anos
UG232E Pacote de Assistência HP,
serviço de Devolução ao Armazém, 3
anos (UG232E: somente países
Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia,
EEM, Eslovénia, Republica Checa,
Eslováquia, Hungria.
UG059E/UG184E: resto da Europa).
Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web
da HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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