Impressora HP Officejet Pro 8500 All-in-One sem
fios

Crie documentos a cores de grande impacto e poupe até 50% por página comparado com
impressoras laser1 com esta all-in-one comercial. Partilhe rápida impressão sem fios2 até 5
utilizadores, mais funções de fax, digitalização e cópia.
A All-in-one HP Officejet Pro 8500 sem fios foi concebida para utilizadores de micro ou pequenas empresas que desejam uma
all-in-one com eficiência energética e preparada para a rede capaz de qualidade a cores e preto e branco a um excepcional
baixo custo por página.
Documentos profissionais a cores, a um custo por página 50% inferior ao das impressoras laser3.
Obtenha qualidade de impressão profissional para documentos de alto impacto com um custo por página de até 50% menos
que lasers competitivas3. Poupe também nos custos de impressão externos – crie materiais de marketing personalizados quando
e onde necessitar deles. Manuseie os documentos à saída da impressora com a nova geração de tintas de pigmentos HP
Officejet – especialmente formulados para oferecer resultados duradouros, resistentes à água5. Tinteiros individuais significa que
apenas tem de substituir os que se acabam.
Utilize até 50% menos energia que as laser3 e poupe papel com esta versátil 4 em 1.
Minimize o impacto no ambiente com este dispositivo eficaz com qualificação ENERGY STAR® – utilize até 50% menos energia
que all-in-ones laser competitivas3. Mais, poupe alimentando apenas um dispositivo em vez de quatro separados. Reduza a
utilização de papel com fax digital – envie e receba faxes electronicamente. Obtenha maior impressão de páginas Web com a
Impressão Web Inteligente HP6. Converta documentos em papel em ficheiros fáceis de arquivar e partilhar – sem necessidade de
cópias em papel.
Faça mais com desempenho rápido, sem fios4 e ecrã táctil fácil de usar.
Aumente a produtividade e partilhe desempenho rápido e fiável até 5 utilizadores através de rede sem fios 802.11g
incorporada4. Desfrute de velocidades equivalentes a laser até 15 ppm preto/11 cores7, mais a comodidade de grande ecrã,
impressão frente e verso e alimentador automático de 50 folhas. Usufrua de soluções incluindo Direct Digital Filing e HP
Document Management Software. Utilização de monitor e controlo através de várias soluções de software de gestão.
1 Maioria das AIO laser a cores < €600, Junho de 2008, OJ Pro ISO com tinteiros de alta capacidade com base em impressão contínua
Para obter mais informações, http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso.

3 Maioria das AIO laser a cores < €600, Junho de 2008, OJ Pro ISO com tinteiros de alta capacidade com base em impressão contínua
Energia baseada em testes HP de acordo com os critérios do método de teste TEC do programa ENERGY STAR®
Para obter mais informações, http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso
5 Testes internos HP, usando papéis ColorLok®

6 Requer o Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

7 Com base em ppm medidos com ISO/IEC 24734

Aplica-se a produtos jacto de tinta e laser e exclui primeiro conjunto de documentos de teste.

Informações para
encomendas

Especificações técnicas
Imprimir
Tecnologia de impressão
Ecrã
Tipos de Tinta
Velocidade de impressão

Velocidade ISO
Qualidade de impressão
Impressão sem margens
Linguagens da impressora
Tipos de caracteres/fontes
Enviar por fax

Digitalizar

Copiar
Velocidade de cópia

Jacto de Tinta Térmico HP
LCD ecrã táctil de 8,76 cm (gráficos a cores)
À base de pigmentos (a cores), à base de pigmentos (preta)
Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4:
Até 35 ppm
Até 19 ppm
Até 11 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 34 ppm
Até 19 ppm
Até 3,5 ppm
Velocidades de impressão medidas depois da primeira página ou primeiro conj. páginas de teste ISO. Para obter mais
informações vá a http://www.hp.com/go/ojnotes
A preto: Até 15 ppm, Cor: Até 11 ppm
A preto: Até 1200 x 1200 ppp, Cor: Impressão a cores até 4800 x 1200 ppp optimizados (Papel HP Advanced para
fotografia, 1200 x 1200 ppp de entrada)
Sim (até 216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
2 incorporadas: Courier, Letter Gothic; sem fontes dimensionáveis
Velocidade do modem: 33,6 kbps
Marcação rápida: De até 99
Envio de fax adiado: Sim
Memória: Até 125 páginas
Remarcação automática: Sim
Envio de fax a cores: Sim
Difusão de fax: 48 locais
* Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior
poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.
Resolução: Óptica: Até 4800 ppp; Hardware: Até 2400 x 4800 ppp; Melhorado: Até 19 200 ppp
Tamanho máximo do documento: 216 x 356 mm
Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Profundidade de bits: 48 bits; Versão TWAIN: Versão 1,9;
Tecnologia de digitalização: CIS; Escala de cinzentos: 256

Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4:
Até 35 cpm
Até 17 cpm
Até 5 cpm
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 34 cpm
Até 17 cpm
Até 3,5 cpm
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Até 15000 páginas
Capacidade do alimentador automático de De série, 50 folhas
documentos
Tipos de suportes
Papel (folheto, jacto de tinta, normal), fotográfico, envelopes, postais (arquivo), transparências
Sensor de detecção automática de papel Não
Formatos dos suportes de impressão
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x
176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm
Limite máximo da gramagem dos suportes Bandeja 1: 60 a 105 g/m² (suportes normais), 60 até 250 g/m² (suportes especiais), até 200 g/m² (suportes de postais);
de impressão
tabuleiro opcional 2: 60 até 105 g/m² (apenas suportes normais)
Manuseamento de papel
Standard: Tabuleiro de 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 folhas, Opcional: Tabuleiro de entrada
para 250 folhas opcional
Manuseamento de suportes/entrada
Folhas: Até 500, Envelopes: De até 20, Postais: De até 55, Transparências: De até 70, fotografia 10 x 15 cm: De até 55
Impressão frente e verso
Automática (standard)
Alimentação
Requisitos: Voltagem de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz, Alimentação: Fonte de alimentação universal externa
Consumo de energia
Máximo: 55 watts máximo, 16 watts (imprimir), 34 watts (copiar), 0,4 watts máximo (desligada). As medições de energia
baseiam-se no teste Energy Star OM com entrada de 230 VAC, 50 Hz.; Em espera: 7,2 Watts
Emissões de potência acústica
6,8 B(A) (impressão a preto e branco, normal), 7,1 B(A) (impressão a preto e branco, rascunho)
Emissões de pressão acústica
59 dB(A) (impressão a preto e branco, normal), 62 dB(A) (impressão a preto e branco, rascunho); 16 dB(A) (inactiva)
Interface e conectividade
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, fax RJ-11, Wireless 802.11 b/g (standard ou opcional)
Cartões de memória compatíveis
CompactFlash Type I e II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital (SD), High Capacity Secure Digital (SDHC),
MultiMediaCard (MMC), cartão xD-Picture, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro (adaptador não
incluído, adquirir em separado); Reduced-size MultiMediaCard, RS-MMC/MMC mobile, MMCmicro, miniSD, microSD
(adaptador não incluído, adquirir em separado)
Memória
Slots: 4 slots: CompactFlash Type I e II; Memory Stick, Memory Stick Pro; Secure Digital (SD), High Capacity Secure Digital
(SDHC), MultiMediaCard (MMC); Cartão xD Picture; Suporta condicionalmente: Secure MMC (encriptação não suportada);
MagicGate Memory Stick (encriptação não suportada); Apenas por adaptador: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo,
Memory Stick Micro (adaptador não incluído, adquirir em separado); Reduced-size MultiMediaCard, RS-MMC/MMC
mobile/MMCmicro/miniSD/microSD (adaptador não incluído, adquirir em separado); Standard: 128 MB; Máximo: 128 MB
Software incluído
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant
Dimensões (l x p x a)
Fora da caixa: 494 x 479 x 331 mm (com duplexer instalado), na caixa: 593 x 450 x 581 mm
Peso
Fora da caixa: 12,7 kg, na caixa: 17,42 kg
País de origem
Produto da Malásia
Capacidades de rede
Através de servidores externos HP Jetdirect
Compatibilidade de sistema operativo de Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 bits (SP1), XP 64 bits (SP1), Windows Vista® (32 e 64 bits); Mac OS X
rede
v10.4, v10.5; Com Microsoft® Windows® 2000, algumas funções podem não estar disponíveis
Compatibilidade com sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home (SP1) e Professional (SP1) (32 e 64 bits), XP Professional x64 (SP1); Windows
Vista® Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium e Ultimate (32 bits x86 e 64 bits); Mac OS X v10.4.11 ou posterior,
Mac OS X v10.5.x. Para Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP x64 Edition (SP1), XP Starter Edition e Windows Vista® Starter
Edition, apenas disponíveis controlador da impressora, controlador do scanner e Caixa de ferramentas
ENERGY STAR
Sim
Duração dos consumíveis
Para mais informação acerca do rendimento, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
Garantia
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.

CB023A

HP Officejet Pro 8500 All-in-One
sem fios; Duplexer automático
HP; Tinteiro Preto HP 940
Officejet; Tinteiros de iniciação
HP 940 (Turquesa, Magenta,
Amarelo); Cabeças de
impressão HP 940 Officejet
(Preto e Amarelo, Magenta e
Turquesa); Cabo Ethernet;
software da impressora e guia
do utilizador em CD-ROM; guia
de introdução; póster de
instalação; cabo de
alimentação; cabo telefone

CB802A

Tabuleiro papel HP Officejet Pro
para 250 folhas série 8500

Acessórios
Consumíveis
C4902AE

Tinteiro Preto HP 940 Officejet

C4906AE

Tinteiro Preto HP Officejet 940XL

C4907AE

Tinteiro Turquesa HP 940XL
Officejet

C4908AE

Tinteiro Magenta HP 940XL
Officejet

C4909AE

Tinteiro Amarelo HP 940XL
Officejet

C4900A

Cabeça de Impressão Amarela e a
Preto HP Officejet 940

C4901A

Cabeça de Impressão Magenta e
Turquesa HP Officejet 940

CG898AE

Conjunto especial para brochuras
HP 940XL Officejet, 100
folhas/210 x 297 mm

Suportes

C6818A

Papel HP lustroso superior para
jacto de tinta-50 folhas/A4/210 x
297 mm

CHP210

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

Serviço e Suporte
UG076E HP Pacote de Assistência, Serviço
de Substituição no Dia útil Seguinte, 3
anos
UG199E HP Pacote de Assistência, Serviço
de Substituição (tempo total standard de
prestação do serviço), 3 anos
UG279E HP Pacote de Assistência, serviço
de Devolução ao Armazém, 3 anos.
(UG279E: Apenas países Bálticos, Grécia,
Polónia, Turquia, EEM, Eslovénia,
Republica Checa, Eslováquia, Hungria.
UG075E/UG198E: 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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