Ficha técnica

Impressora Portátil HP
Officejet 100

Mantenha-se produtivo quando
está afastado da sua secretária
com esta resistente impressora
móvel empresarial. Imprima
documentos com uma qualidade
profissional em movimento. –
directamente de portáteis e
smartphones seleccionados –
utilizando tecnologia Bluetooth®
sem fios incorporada.
1

Mantenha-se produtivo quando estiver a viajar com esta elegante e sofisticada
impressora móvel.1
● Imprima quando lhe for mais conveniente – no aeroporto, num hotel ou durante uma

reunião – utilizando o Bluetooth® incorporado.1

● Mantenha-se produtivo quando isto é verdadeiramente importante – a bateria de iões

de lítio incluída imprime até 500 páginas numa carga completa.

Destaques

● Obtenha resultados rapidamente com velocidades de impressão até 22 ppm a preto/18

● Velo. de imp.: Até 5 ppm a preto ISO (A4);
Até 3,5 ppm a cores ISO (A4)

ppm a cores e velocidades de qualidade laser (ISO/IEC 24734) até 5 ppm a preto/3,5
ppm a cores.

● Manusea. do papel: Tabuleiro de entrada
para 50 folhas

● Continue a imprimir por mais tempo com os tinteiros HP originais de alta capacidade

● Ciclo de prod.: Até 500 páginas (A4)

Imprima directamente a partir de uma gama de dispositivos móveis, incluindo
portáteis e telemóveis.1

● RMPV: 100 a 500 páginas (impressão)

opcionais.2

● Utilize a tecnologia Bluetooth® para imprimir sem fios a partir de portáteis

seleccionados, smartphones e telemóveis.1

● Faça mais com o seu dispositivo móvel – produza documentos com qualidade

profissional quando estiver afastado do seu centro de operações.1

● Imprime diretamente de smartphones com Windows Mobile®, Android e Blackberry.1
● Imprima a partir de múltiplos sistemas operativos em plataformas Windows® e

Macintosh.

Obtenha um desempenho fiável - concebida para uma impressão móvel simples e
fiável.
● Desfrute de uma impressão simples e fiável – painel de controlo intuitivo e design

resistente, testado relativamente a quedas de modo a suportar condições difíceis.

● Monitorize a vida útil da bateria através da luz indicadora do painel frontal e desligue

rapidamente com o botão On/Off do Bluetooth®.

● Carregue e alimente utilizando o Adaptador CA Inteligente HP de 65W incluído - também

funciona com o seu portátil HP, não sendo portanto necessários múltiplos adaptadores.

● Deixe a imprimir documentos em páginas múltiplas– carregue até 50 folhas na bandeja

de papel incorporada.

Impressora Portátil HP Officejet 100

Especificações técnicas
Velocidade de impressão

Até 5 ppm ISO preto (A4); Até 3,5 ppm ISO a cores (A4)
Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims.

Conteúdo da embalagem

CN551A: Impressora portátil HP Officejet 100 (L411a), Tinteiro HP Inkjet 337 Preto, Tinteiro HP
Inkjet 343 Tricolor, bateria de iões de lítio, CD de introdução/guia de configuração, Transformador
CA Smart HP de 65 W

Resolução de impressão

Até 600 x 600 ppp renderizados (se imprimir a partir de um computador) A preto; Até 4800 x 1200
ppp optimizados a cor (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos HP e 1200 ppp de
entrada seleccionados) Cor

Consumíveis

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 2 mm; Inferior: 11,8 mm; Esquerda: 3,4 mm; Direita: 3,4 mm; Área
máxima de impressão: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE Tinteiro HP Original 338 Preto aprox. 480 pág.
C9363EE Tinteiro HP Original 344 Tricolor aprox. 560 pág.
C9364EE Tinteiro HP Original 337 Preto aprox. 420 pág.
C8766EE Tinteiro HP Original 343 Tricolor aprox. 330 pág.
Para mais informação acerca da média de produção de páginas, visite
www.hp.com/go/pageyield, ou consulte a embalagem

Idiomas de impressão

HP PCL 3 GUI

acessórios

CQ775A Bateria para Impressoras Portáteis HP Officejet
Q6282A Estojo de portátil e impressora portátil HP
ED494AA Adaptador Inteligente de CA, 65 W, HP
XW576AA Mala de Transporte com 4 Rodas HP Deluxe
Para mais informação acerca da média de produção de páginas, visite
www.hp.com/go/pageyield, ou consulte a embalagem

Sistemas Operativos
Compatíveis

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008; Mac OS X v10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux
(consulte hplip.net)

Requisitos Mínimos do
Sistema

Windows: Windows 10, 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 GB (32 bits) ou
2 GB (64 bits) de RAM, 1 GB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou
ligação à Internet, porta USB; Microsoft® Windows Vista®: Processador de 800 MHz de 32 bits (x86)
ou 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 900 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de
CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB
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

Barra BING, Desktop SureSupply

Dimensões da impressora
(L x P x A)

Mínimos: 348 x 175 x 84 mm

Dimensões do Pacote (A x
L x P)

406 x 203 x 244 mm

Peso da impressora

2,3 kg, (2,5 kg com bateria)

Peso do Pacote

4,5 kg

Ambiente de
funcionamento

Temperatura: 0 a 55° C, Humidade: 15 a 90% HR

Armazenamento

Temperatura: -40 até 60 ºC, Humidade: 20 a 90% HR

Acústica

Emissões de potência acústica: 5,8 B(A) (melhor); 6,3 B(A) (normal); 6,5 B(A) (Rascunho rápido);
Emissões de Pressão Acústica: 50 dB(A) (melhor); 55 dB(A) (normal); 58 dB(A) (Rascunho rápido)

Alimentação

requisitos: Tensão de entrada: 90 até 132 V CA, 47 até 63 Hz; 180 até 264 V CA a 47 até 63 Hz
consumo: 40 watts no máximo, 15 watts (activa), 5,8 watts (em espera), 2,6 watts (inactiva), 0,34
watts (desligada)
tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal externa

certificações

UE (Directiva CEM)
Certificado ENERGY STAR: Sim

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.

serviços e suporte

UG196E HP Care Pack 3 anos c/ troca padrão para impressoras Officejet
UG072E HP Care Pack 3 anos c/ troca no dia seguinte para impressoras Officejet
UG245E 3 anos HP Care Pack c/ suporte de devolução ao armazém para impressoras Officejet.
(UG196E: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda,
Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. UG072E: igual a UG196E mais a República
Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia. UG245E: Apenas Países Bálticos, Bulgária, República
Checa, Dom Tom, EEM, Chipre, Hungria, Israel, Malta, MEMA, Moldávia, Polónia, Roménia, África do
Sul, Rússia, Eslováquia, Eslovénia, Turquia).

Capacidades de Impressão Impressão sem margens: Sim (até 10 x 15 cm)
2 (1 preto, 1 turquesa, magenta, amarelo)
Número de tinteiros
Ciclo mensal de impressão Até 500 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 100 até 500
220 MHz
Velocidade do
processador
Nenhuma
Ecrã
Capacidade sem fios

Sim, Bluetooth 2.0 + EDR

Conectividade

Standard 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Memória

Standard 64 MB; máximo 64 MB

tipos de suportes de
impressão

Papel (inkjet, fotográfico, simples), cartões (saudações, índices), envelopes, brochuras

formatos dos suportes de
impressão

admitido A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL; personalizado: 76 x 102 a 216 x 356 mm

manipulação de suportes

Capacidade de entrada: Até 50 folhas; Até 3 envelopes Envelopes
Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de controladores)

Gramagem do papel

admitido: Recomendados: 60 até 90 g/m² (suportes de impressão normais); 75 a 90 g/m²,
envelopes; até 200 g/m² (cartões)

Notas de rodapé

1 O portátil ou o netbook devem dispor de funcionalidade Bluetooth. Inclui telefones Windows Mobile®. Tarifa adicional necessária para fornecedor de serviços terceirizados para smartphones Android e BlackBerry.; 2 Não incluído, para adquirir em separado.
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