Impressora HP Officejet Pro 8000 Enterprise
A impressora HP Officejet Pro 8000 Enterprise foi
concebida para empresas com ambientes de impressão
geridos, onde há a necessidade de capacidades de nível
empresarial, impressão remota e impressões a cores
acessíveis e com uma qualidade profissional.

Fácil integração em sistemas de impressão existentes
além da capacidade de impressão remota.2
● Desfrute de uma capacidade de nível empresarial
com HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3, tipos de
letra TrueType e implementação automática do
controlador de impressora.
● Integre-a no seu actual ambiente de impressão gerido
com o Controlador de impressão universal HP e o
HP Web Jetadmin.
● Imprima em qualquer local para onde os negócios o
levem – impressão remota a partir de dispositivos
móveis com o HP ePrint Enterprise.2

Partilhe funcionalidades de elevada produtividade
com vários utilizadores.
● Conectividade de rede simples com Ethernet
incorporada, ou ligação a workstation/hub de rede
através de USB 2.0 de alta velocidade.
● Aumente a produtividade – e poupe tempo e papel –
com a impressão frente e verso automática.
● imprima a velocidades ISO (comparáveis com laser)
até 13 ppm a preto e 8,5 ppm a cores.
● Permite uma impressão fiável com interrupções
mínimas, utilizando o tabuleiro para 250 folhas,
expansível para 500 folhas.

● Providencie a compatibilidade em diversos ambientes
com SAP, Windows Cluster Server, Citrix® Server e
muito mais.

Imprima a cores com qualidade profissional, a um
custo por página até 50% inferior em comparação
com lasers.1
● Crie documentos a cores profissionais com um custo
por página até 50% inferior ao de impressoras
laser.1
● Aumente a sua produtividade com tinteiros XL de alta
capacidade e necessidade de intervenção
reduzida.3

5

●

Reduz o consumo de energia até 50% em comparação com lasers a cores.
● Diminua a utilização de papel em até 50%, através da impressão frente e verso
automática.

● Obtenha documentos empresariais à prova de água
e desvanecimento com qualidade de arquivo, com
tintas originais HP à base de pigmento.4
● Consuma até 50% menos energia do que com lasers,
utilizando esta impressora com qualificação
ENERGY STAR®.5

Qualificado pela ENERGY STAR®

Recicle o hardware do seu computador e comsumíveis de impressão. Descubra como no nosso sítio web.

1

Com base nos resultados do custo por página, comparando a maioria das impressoras laser a cores <€200, sem IVA, em Julho de 2010. Para obter mais
informações: www.hp.com/eur/ojfacts. Rendimento ISO OJ Pro com tinteiros de maior capacidade com base em impressões contínuas; visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Requer implementação de BlackBerry Enterprise Server, smartphone BlackBerry SO 4.5 ou superior com capacidade para Internet e e-mail e serviço de Internet sem
fios adquirido separadamente, HP ePrint app e HP ePrint server. A solução é compatível com impressoras PCL5/6, PCL3, PCL3GUI (HP e não HP).

3
4

Tinteiros XL não incluídos, para adquirir em separado.

Com base em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tintas HP Genuínas; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente com
base em sistemas semelhantes testados segundo a ISO 11798 e a ISO 18909.

5

Com base nos resultados de consumo de energia, comparando a maioria das impressoras laser a cores <€200, sem IVA, em Março de 2010; para obter mais
informações, consulte www.hp.com/eur/ojfacts. Consumo de energia baseado em testes da HP de acordo com os critérios do método de teste TEC do programa
ENERGY STAR®.

Impressora HP Officejet Pro 8000 Enterprise
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 600 x 600 ppp; Cor (melhor): Até 600 x 600 ppp

Velocidade de impressão

Preto (rascunho): Até 15 ppm; A cores (rascunho): Até 14 ppm
Preto (melhor): Até 3,5 ppm; Preto (ISO): Até 13 ppm; A cores (ISO): Até
8,5 ppm

Capacidades de impressão

Impressão sem Margens: Não
Sensor Automático de Papel: Não; Suporte para Impressão Directa: Não

Linguagens de Impressora de Série

Emulação HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript nível 3

Tipos de Tinta Compatíveis

Com pigmentos

Conectividade de Série

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet (suporta protocolos de rede IPv4,
IPv6)

Pronto para trabalhar em rede

Standard (Ethernet incorporada)

Capacidades de Rede

Incorporado

Capacidade sem fios

Opcional, activado com aquisição de acessório hardware

Painel de Controlo

8 botões de controlo no painel frontal (Ligar/desligar, Retomar, Cancelar,
Ajuda, Navegação esquerda, Navegação direita, Ok, Retroceder); 3 LEDs
(1 para Atenção, 1 para Retomar, 1 para Ligar/desligar)

Ciclo de trabalho (mensal, A4)

Até 15000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado
Tipos de suportes suportados

250 a 1250 páginas

Formatos de suporte suportados

A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; envelopes (DL, C6, C5)

Formatos Personalizados dos Suportes
de Impressão
Peso Multimedia Suportado

76 x 127 a 216 x 356 mm

Manuseamento de papel

Tabuleiro de entrada para 250 folhas, tabuleiro de saída para 150 folhas,
impressão frente e verso automática, segundo tabuleiro para 250 folhas
opcional
Opções Duplex: Automática (standard)

Memória de Série

256 MB

velocidade do processador

360 MHz

Sistemas Operativos Compatíveis

Windows® 7 (32 bits e 64 bits, incluindo Starter Edition); Windows Vista®
(32 bits e 64 bits, incluindo Starter Edition); Microsoft® Windows® XP
Service Pack 2 (32 bits), Server 2003 Service Pack 1 (32 bits), Server
2008 (32 bits), Server 2008 e 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5.8,
v10.6; Linux (visite http://www.hplip.net)

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows® 7 (32 bits e 64 bits; incluindo Starter Edition); Windows
Vista® (32 bits e 64 bits; incluindo Starter Edition); Microsoft® Windows®
XP Service Pack 2 (32 bits), Server 2003 Service Pack 1 (32 bits), Server
2008 (32 bits), Server 2008 e 2008 R2 (64 bits); 512 MB de RAM; 200
MB de espaço disponível em disco rígido
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5, ou processador Intel®
Core, 300 MB de espaço livre em disco rígido

Software Incluído

Controlador de impressão PCL 6 Windows, Controlador de impressão PS
Mac, Mac Toolbox

Dimensões do produto

l x pr x a: 494 x 591 x 180 mm (com alimentador frente e verso, tabuleiro
de saída estendido para A4)

peso do produto

7,8 kg

Alimentação

Tipo de Fonte de Alimentação: Fonte de alimentação universal externa
Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz
Consumo de Energia: 18,2 Watts (a imprimir), 2,7 Watts (em espera), 2,3
Watts (inactiva), 0,31 Watts (desligada)

Acústica

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 35° C
Temperatura de funcionamento recomendada: 20 até 30 ºC
Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 até 60 ºC
Intervalo Humidade de Não Funcionamento: 5 a 85% HR
Amplitude de Humidade em Funcionamento: 10 a 80% HR
Amplitude de Humidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 75% HR

Certificações

CE (União Europeia); Certificações de segurança: CE (União Europeia);
Rússia GOST; Em conformidade com IEC 60950; UE LVD; Em
conformidade com EN 60950; ENERGY STAR: Sim

Conteúdo da embalagem

CQ514A Impressora HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a);
Alimentador frente e verso automático HP; Tinteiro HP Officejet 940 Preto;
Tinteiros de iniciação HP 940 (Ciano, Magenta, Amarelo); Cabeças de
impressão HP 940 Officejet (Preto e Amarelo, Magenta e Turquesa);
software da impressora e guia do utilizador em CD-ROM; guia informação
básica; póster de instalação; cabo de alimentação

Garantia

Garantia limitada HP padrão de um ano para o hardware. A garantia e as
opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação
local.

Acessórios

CB090A Tabuleiro papel HP Officejet Pro para 250 folhas série 8000

Consumíveis

CG898AE Conjunto especial para brochuras HP 940XL Officejet, 100
folhas/210 x 297 mm
C4902AE Tinteiro Preto HP 940 Officejet
1000 páginas*
C4906AE Tinteiro Preto HP Officejet 940XL
2200 páginas*
C4907AE Tinteiro Turquesa HP 940XL Officejet
1400 páginas*
C4908AE Tinteiro Magenta HP 940XL Officejet
1400 páginas*
C4909AE Tinteiro Amarelo HP 940XL Officejet
1400 páginas*
C4900A Cabeça de Impressão Amarela e a Preto HP Officejet 940
C4901A Cabeça de Impressão Magenta e Turquesa HP Officejet 940
*Para mais informações sobre o rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou consulte a embalagem

Opções de Serviço e Suporte

HN899E HP Care Pack, 3 anos, Troca no dia útil seguinte
HN903PE HP Care Pack, 1 ano, Pós-garantia, Troca no dia útil seguinte
HN905E HP Care Pack, 3 anos, Troca padrão
HN906PE HP Care Pack, 1 ano, Pós-garantia, Troca padrão
HN907E HPCare Pack, 3 anos, Dia útil seguinte, Troca no local
HN908PE HP Care Pack, 1 ano, Pós-garantia, Dia útil seguinte, Troca no
local [HN899E/HN903PE: Todos os países EXCEPTO Países Bálticos
(GWE) e EEM/Rússia/CIS (CEE). HN905E/HN906PE: APENAS Países
Bálticos (GWE) e EEM/Rússia/CIS (CEE). HN907E/HN908PE: Todos os
países EXCEPTO Países Bálticos (GWE), EEM/Rússia/CIS (CEE) e TODOS
MEMA].

Papel (folheto, jacto de tinta, normal), fotografia, envelopes, postais
(arquivo), transparências

60 a 250 g/m²

Emissões de Potência Acústica: 6,6 B(A) (Normal monocromático); 6,9 B(A)
(Rascunho monocromático)
Emissões de Pressão Acústica: 59 dB(A) (Normal monocromático); 63 dB(A)
(Rascunho monocromático)

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o
seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com
assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades
através dos serviços HP Care Pack.

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
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