Fişa de date

Imprimantă mobilă HP
Officejet 100

Cu această imprimantă mobilă şi
robustă pentru afaceri, rămâneţi
productiv când nu sunteţi la birou.
Imprimaţi documente de calitate
profesională când sunteţi în
mişcare – direct de la anumite
notebook-uri şi smartphone-uri –
utilizând tehnologia Bluetooth®
wireless încorporată.
1

Cu această imprimantă mobilă zveltă şi elegantă, rămâneţi productiv când
călătoriţi.1
● Imprimaţi când vă este convenabil – în aeroport, la un hotel sau într-o şedinţă – utilizând

Bluetooth® încorporat.1

● Rămâneţi productiv atunci când contează – acumulatorul Litiu-Ion inclus imprimă până

la 500 de pagini la o încărcare completă.

Aspecte importante
● Viteză de imprimare: Până la 5 ppm
alb-negru ISO (A4); până la 3,5 ppm color ISO
(A4)
● Manipulare hârtie: Tavă de intrare de 50
coli

● Obţineţi rapid rezultate cu viteze de imprimare de până la 22 ppm alb-negru/18 ppm

color şi viteze la calitate laser (ISO/IEC 24734) de până la 5 ppm alb-negru/3,5 ppm
color.

● Imprimaţi mai mult timp cu cartuşele de cerneală de mare capacitate HP originale

opţionale.2

● Volum de lucru: Până la 500 pagini (A4)

Imprimaţi direct de pe o gamă de dispozitive mobile printre care anumite
notebook-uri şi telefoane mobile.1

● RMPV: 100 – 500 pagini (imprimare)

● Utilizaţi tehnologia Bluetooth® pentru a imprima wireless de la anumite notebook-uri,

smartphone-uri şi telefoane mobile.1

● Realizaţi mai multe cu dispozitivul mobil – produceţi documente de calitate profesională

când nu sunteţi la birou.1

● Imprimaţi direct de pe telefoane Windows Mobile®, smartphone-uri Android şi

BlackBerry.1

● Imprimaţi de pe mai multe sisteme de operare pe platforme Windows® şi Macintosh.

Obţineţi performanţe pe care vă puteţi bizui – conceput pentru imprimare mobilă
simplă şi fiabilă.
● Bucuraţi-vă de imprimare simplă, fiabilă – panou de control intuitiv şi design robust,

testat anti-şoc în condiţii grele.

● Monitorizaţi durata de viaţă a acumulatorului prin indicatorul luminos de pe panoul

frontal şi vă deconectaţi rapid cu butonul de activare/dezactivare Bluetooth®.

● Încărcaţi şi porniţi utilizând adaptorul de c.a. HP Smart de 65 W inclus – funcţionează şi

cu notebook-ul HP, astfel încât nu sunt necesare mai multe adaptoare.

● Lăsaţi la imprimat documente cu mai multe pagini – încărcaţi până la 50 de coli în tava

de hârtie încorporată.

Imprimantă mobilă HP Officejet 100

Specificaţii tehnice
Viteză de imprimare

Până la 5 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 3,5 ppm ISO color (A4)
Fie după prima pagină, fie după primul set de pagini de test ISO. Pentru detalii, accesaţi
http://www.hp.com/go/printerclaims.

Ce se găseşte în cutie

CN551A: Imprimantă mobilă HP Officejet 100 (L411a), cartuş de imprimare inkjet HP 337 negru,
cartuş de imprimare inkjet HP 343 în trei culori, acumulator Litiu-Ion, CD de pornire/ghid de
instalare, adaptor de c.a. HP Smart de 65 W

Rezoluţie de imprimare

Redare cu până la 600 x 600 dpi (în cazul imprimării de la un computer) Negru; Până la 4800 x
1200 dpi color optimizat (când se imprimă de la un computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu
1200 dpi la intrare) Color

Consumabile

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare

Marginile imprimării: Sus: 2 mm; Jos: 11,8 mm; Stânga: 3,4 mm; Dreapta: 3,4 mm; Suprafaţă
maximă de imprimare: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE Cartuş de cerneală original HP 338 Negru ~480 pagini
C9364EE Cartuş de cerneală original HP 337 Negru ~420 pagini
C8766EE Cartuş de cerneală original HP 343 Tri-color ~330 pagini
C9363EE Cartuş de cerneală original HP 344 Tri-color ~560 pagini
Pentru informaţii privind numărul de pagini imprimate, vizitaţi
www.hp.com/go/pageyield sau citiţi datele de pe ambalaj

Limbaje de imprimare

HP PCL 3 GUI

accesorii

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Da (până la 10 x 15 cm)

Număr cartuşe de
imprimare

2 (1 negru, 1 cyan, magenta, galben)

Ciclu lunar de funcţionare

Până la 500 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 100 – 500

C8766EE Cartuş de cerneală original HP 343 Tri-color ~330 pagini
CQ775A Acumulator imprimantă mobilă HP Officejet
C8765EE Cartuş de cerneală original HP 338 Negru ~480 pagini
C9364EE Cartuş de cerneală original HP 337 Negru ~420 pagini
Pentru informaţii privind numărul de pagini imprimate, vizitaţi
www.hp.com/go/pageyield sau citiţi datele de pe ambalaj

Viteză procesor

220 MHz

Ecran

Nimic

Sisteme de operare
compatibile

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

Capabilitate wireless

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

Cerinţe minime de sistem

Conectivitate
Memorie

Standard 64 MB; maxim 64 MB

tipuri suport

Hârtie (inkjet, foto, simplă), cartele (felicitări, index), plicuri, broşuri

dimensiuni suport

acceptat A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL; personalizat: De la 76 x 102 la 216 x 356 mm

manipulare suport

Capacitate de intrare: Până la 50 de coli; Până la 3 plicuri Plicuri
Imprimare duplex: Manual (este asigurat suport în driver)

Windows: Windows 10, 7: procesor de 1 GHz pe 32 biţi (x86) sau pe 64 biţi (x64), RAM de 1 GB (32
biţi) sau de 2 GB (64 biţi), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, unitate CD-ROM/DVD sau
conexiune de Internet, port USB; Microsoft® Windows Vista®: procesor de 800 MHz pe 32 biţi (x86)
sau pe 64 biţi (x64), 512 MB RAM, 900 MB de spaţiu pe hard disc, unitate CD-ROM/DVD sau
conexiune de Internet, port USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core, 300 MB spaţiu liber pe
hard disk

Software inclus

Bară BING, SureSupply pentru desktop

Greutate hârtie

acceptat: Recomandabil: 60 – 90 g/m² (suport de imprimare simplu); 75 - 90 g/m² (plicuri); până la
200 g/m² (cartele)

Dimensiuni imprimantă (L Minim: 348 x 175 x 84 mm
x l x h)
Dimensiuni pachet (L x A x 406 x 203 x 244 mm
î)
2,3 kg (2,5 kg cu acumulatorul)
Greutate imprimantă
Greutate pachet

4,5 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: 0 la 55° C, Umiditate: 15 - 90% RH

Stocare

Temperatură: -40 la 60° C, Umiditate: 20 - 90% RH

Acustică

Emisii de putere acustică: 5,8 B(A) (optim); 6,3 B(A) (normal); 6,5 B(A) (rapid ciornă); Emisii de
presiune acustică: 50 dB(A) (optim); 55 dB(A) (normal); 58 dB(A) (rapid ciornă)

putere

cerinţe: Tensiune de intrare: 90 - 132 V c.a., 47 - 63 Hz; 180 - 264 V c.a., 47 - 63 Hz
consum: Maxim 40 waţi, 15 waţi (activ), 5,8 waţi (standby), 2,6 waţi (repaus), 0,34 waţi (oprire
manuală)
tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare universală externă

certificări

UE (Directiva EMC)
Certificat ENERGY STAR: Da

Garanţie

Niciun an

service şi asistenţă

UG196E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire standard pentru imprimante Officejet
UG072E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire în ziua următoare pentru imprimante Officejet
UG245E HP Care Pack, 3 ani, asistenţă cu returnare la depozit pentru imprimante Officejet.
(UG196E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia,
Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie. UG072E: la fel ca UG196E plus Republica Cehă,
Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UG245E: Numai ţările baltice, Bulgaria, Republica Cehă, Dom Tom,
EEM, Cipru, Ungaria, Israel, Malta, MEMA, Moldova, Polonia, România, Africa de Sud, Rusia, Slovacia,
Slovenia, Turcia).

Note de subsol

1 Computerul portabil sau netbook-ul trebuie să fie echipat cu tehnologie Bluetooth. Include telefoane Windows Mobile®. Pentru smartphone-urile Android şi BlackBerry este necesară plata unei taxe suplimentare prin intermediul unui furnizor de servicii terţ.; 2 Nu

este inclus, se achiziţionează separat.
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