Impressora e-All-in-One HP Officejet Pro 8600 Plus

A e-All-in-One HP Officejet Pro 8600 Plus foi concebida
para utilizadores de micro/pequenas empresas que
desejam impressões a cores de qualidade superior com
um baixo custo a partir de uma all-in-one ligada à Web,
com opções de rede e impressão móvel e funcionalidades
de produtividade avançadas.

Imprima a cores com qualidade profissional, a um
custo por página de até 50% menos em relação às
impressoras laser.1

Obtenha mais resultados com uma gama de
ferramentas empresariais que melhoram a
eficiência.

● Crie documentos a cores profissionais com um custo por
página de até 50% menos relação às competitivas
impressoras laser.1

● Aumente a produtividade com impressão, digitalização
e cópia frente e verso automáticas, com um
alimentador automático de documentos para 50
páginas.

● Imprima documentos que resistem ao desbotamento e a
manchas de água e de marcadores com tinteiros HP
Officejet.4,5
● Imprima a velocidades ISO (comparáveis com laser) até
20 ppm a preto, 16 ppm a cores, utilizando tintas
individuais e económicas.
● Execute tarefas de impressão de volume elevado com
confiança – ciclo de trabalho mensal até 25 000
páginas.

● Envie faxes digitais a partir do seu ambiente de
trabalho e digitalize documentos directamente para um
PC, e-mail ou pasta de rede.
● Crie panfletos com frente e verso, fotografias sem
margem, brochuras impressionantes e outros materiais
com aspecto profissional.
● Crie cópias perfeitas com soluções CopySmart; crie e
imprima facilmente uma cópia com apenas um lado de
um cartão de identificação com dois lados.

Permaneça produtivo praticamente a partir de
qualquer lugar com uma ligação em rede sem fios e
a impressão móvel.2,3
● Descubra a liberdade da HP ePrint – agora pode
imprimir a partir de qualquer lugar.3
● Aumente a produtividade – aceda a apps empresariais,
imprima formulários e controle tarefas importantes
através do ecrã táctil de grande dimensão com gestos.6
● Ligue-se à sua rede sem fios ou com a Ethernet
incorporada, ou ligue-se directamente através do USB
de alta velocidade.2
● Imprima e-mails, documentos, páginas Web e muito
mais, directamente a partir do seu iPad®, iPhone® ou
iPod touch® com AirPrint™.7

1

●

Utilize até menos 50% de energia do que com impressoras laser a cores.
● Diminua a utilização de papel em até 50%, através da impressão frente e verso
automática.

Qualificado pela ENERGY STAR®

1

Maioria das AiOs laser a cores <400 €, excluindo IVA, Março de 2011, OJ Pro
com tinteiros de alta capacidade. Consumo de energia baseado em testes da HP de
acordo com os critérios do método de teste do programa ENERGY STAR®. Para
obter mais informações: www.hp.com/eur/ojfacts.

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

1

Maioria das all-in-one laser a cores <400 €, excluindo IVA, Março de 2011. 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 O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso. Operações sem fios compatíveis apenas com routers de 2,4 GHz.

3 Requer uma ligação à Internet para a impressora. A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer dispositivo compatível com Internet e e-mail ligado. Os tempos de impressão podem variar.
Para obter uma lista de tipos de imagem e documentos suportados, consulte www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Resistência ao desbotamento com base em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tintas HP originais; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente com
base em sistemas semelhantes testados em conformidade com a ISO 11798 e a ISO 18909.
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6

Resistência à água com base em testes internos HP, utilizando papel com o logo ColorLok®.

Requer um ponto de acesso à rede sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. Poderá ser necessário efectuar o registo para obter os serviços. A disponibilidade das apps varia
consoante o país, o idioma e os acordos. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Suporta dispositivos iOS 4.2 e superiores (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS e iPod touch® de 3.ª e 4.ª gerações) que suportam multitarefas. Os dispositivos AirPrint™ e iOS 4.2 e superiores
requerem uma ligação de "rede sem fios" 802.11 para a impressora. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da
Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

Impressora e-All-in-One HP Officejet Pro 8600 Plus

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Funções

Impressão, cópia, digitalização, fax, web

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Ecrã

Ecrã táctil de 10,9 cm com CGD (visor gráfico a cores)

Software

Software de Impressora HP; Barra de ferramentas da Microsoft®; Actualização
HP; Comprar consumíveis Online

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Orientação: Vertical/horizontal; Impressão frente e verso: Nenhuma/Virar pela
margem mais larga/Virar pela margem mais estreita (Nota: Sem frente e verso
manual); Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (isto é, impressão de várias
páginas numa folha); Folheto; Impressão em escala de cinzentos:
Desligada/Escala de cinzentos de alta qualidade/Apenas tinta preta;
Manutenção do esquema: Não/Sim; Impressão sem margens: Imprimir com
margens/Imprimir sem margens; Qualidade de saída: Rascunho
rápido/Normal/Óptima/ppp máximo; Tecnologias HP Real Life:
Desligado/Ligado; Impressão de todo o texto a preto: Desactivar/Activar;
Páginas a imprimir: Imprimir todas as páginas/Imprimir apenas páginas
ímpares/Imprimir apenas páginas pares

Conectividade de Série

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet; 1 Sem fios 802.11b/g/n; 1 porta de
anfitrião USB; 2 portas de modem RJ-11; ranhuras para cartões de memória

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint, Apple AirPrint™

Compatibilidade da placa de
memória

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (adaptador necessário, vendido em separado); Secure
Digital (SD); Secure Digital High Capacity; miniSD, microSD, microSDHC
(adaptador necessário, vendido em separado); MultimediaCard (MMC), Secure
MultimediaCard; MultimediaCard de tamanho reduzido (RS-MMC), MMC
Mobile, MMCmicro (adaptador necessário, vendido em separado)

Linguagens de Impressora de Série

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 1200 x 600 ppp; Cor (melhor): Até 4800 x 1200 ppp
optimizados em papel fotográfico HP Advanced, 1200 x 1200 ppp de entrada

Velocidade de impressão

Preto (ISO): Até 20 ppm; A cores (ISO): Até 16 ppm

Capacidades de Impressão

Impressão sem Margens: Sim (até 216 x 297 mm)
Suporte para Impressão Directa: Sim (cartões de memória)

Ciclo de produtividade

Mensalmente,A4: Até 25000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado
Resolução de fax

250 a 1250 páginas

Velocidade do fax

4 seg. por página

funcionalidades de fax

Envio/recepção de faxes: Sim, cor; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax
Adiado: Sim

Velocidade de Digitalização

Velocidade de Digitalização (ADF, A4): Até 11 ppm (200 ppi, p&b), até 7 ppm
(200 ppi, a cores);
Velocidade de digitalização a cores(Foto 4 x 6): < 11 seg.

Tipo de digitalização/Tecnologia

Base plana, alimentador automático de documentos; Sensor de imagem por
contacto (contact image sensors - CIS)

Alimentação

Dimensões do produto
Peso do produto
Conteúdo da embalagem

Garantia

País de origem
Acessórios
Consumíveis

Preto (normal): 203 x 98 ppp

Modos de Entrada para Digitalização Digitalização, cópia, fax no painel frontal ou do software
Formato de Ficheiro de Digitalização

Tipo de ficheiro de digitalização suportado pelo software: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

Resolução de digitalização

Hardware: Até 4800 x 4800 ppp; Óptica: Até 4800 ppp

Formato Máximo de Digitalização

216 x 356 mm

Opções de digitalização (ADF)

De dois lados

Profundidade de Bits/Níveis da
escala de cinzentos
Resolução de cópia

24 bits 256

Velocidade de cópia

Preto (ISO): Até 13 cpm; A cores (ISO): Até 12 cpm

Número máximo de cópias

Até 99 cópias

Tipos de suportes suportados

Papel normal, papel normal grosso, Papel branco brilhante HP Bright White,
Papel para jacto de tinta HP Professional Inkjet Papper 120 Matte, Papel de
fotografia HP Premium Plus*, outros tipos de papel de jacto de tinta, papel de
fotografia HP Advanced Photo, papel de fotografia HP Everyday Photo,
Brilhante*, Outros tipos de papel de fotografia, outros papeis de especialidade,
outros cartões de saudação, papel de jacto de tinta HP Professional Inkjet paper
180, Brilhante e Matte, outros papeis de folhetos, cartão

Formatos de suporte suportados

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Envelope (C5, C6, DL); Carta;

Tamanhos Multimedia Personalizados

Tabuleiro 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm (formatos personalizados
suportados apenas pelo controlador Mac)

Peso Multimedia Suportado

Tabuleiro 1: 60 a 105 g/m² (papel normal); 220 a 280 g/m² (fotografia)*; 75
a 90 g/m² (envelopes); 163 a 200 g/m² (cartão). *Também é suportado papel
HP Premium Plus Photo até 300 g/m² e Papel HP Everyday Photo até 200 g/m².

Manuseamento de Papel
Standard/Entrada

Tabuleiro de entrada para 250 folhas; Tabuleiro de saída para 150 folhas;
Opções Duplex: Automática (standard); Alimentador de Envelopes: Não;
Tabuleiros para Papel Standard: 1;
Capacidade de Entrada: Capacidade Máxima de Entrada: Até 500 folhas, Até
30 envelopes
Capacidade de Saída: Capacidade Máxima de Saída: Até 150 folhas

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Microsoft® Windows® 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 GB de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação
à Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Processador de 800
MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço em disco rígido,
unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer;
Windows® XP (SP3)* ou superior (apenas 32 bits): qualquer processador Intel®
Pentium® II, Celeron® ou um processador compatível, de 233 MHz ou superior,
750 MB de espaço em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à
Internet, porta USB, Internet Explorer 6 ou superior. *Suporta apenas 32 bits.
Linux (Para obter mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 ou v10.6: Processador PowerPC G4, G5 ou Intel®
Core™, 500 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de
CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB

Sistemas Operativos Compatíveis

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) ou superior
(apenas 32 bits); Mac OS X v10.5 ou v10.6, Linux (Para obter mais
informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certificado ENERGY STAR

Sim

Texto e Gráficos a Preto: Até 1200 x 600 ppp; Cor: Até 1200 x 600 ppp

Opções de Serviço e Suporte

Tipo de Fonte de Alimentação: Fornecimento de energia universal incorporado
Requisitos de Energia: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de Energia: 34 watts (activa), 6,63 watts (em espera); 2,21 watts
(inactiva), 0,22 watts (desligada manualmente). As medições de energia
baseiam-se no procedimento de teste ENERGY STAR® OM.
l x pr x a: 494 x 412,8 x 315 mm (sem alimentador frente e verso instalado)
12.43 kg
CM750A e-All-in-One HP Officejet Pro 8600 Plus (N911g); Alimentador frente
e verso automático HP; Tinteiro de configuração HP 950 Officejet Preto;
Tinteiros de configuração HP 951 (Ciano, Magenta, Amarelo); software da
impressora e manual do utilizador em CD-ROM; guia informação básica;
poster de configuração; cabo de alimentação
Garantia limitada HP padrão de um ano para o hardware. Garantia limitada
HP de três anos para hardware após o registo dentro de 31 dias após a
aquisição (visite www.hp.com/eur/mybusiness). A garantia e as opções de
assistência variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais
locais.
Fabricado na China
CN548A Tabuleiro de papel HP Officejet Pro 8600 de 250 folhas série 8600
para Impressora e-All-in-one
CN045AE Tinteiro Preto HP 950XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 2300 páginas*
CN046AE Tinteiro Ciano HP 951XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 1500 páginas*
CN047AE Tinteiro Magenta HP 951XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 1500 páginas*
CN048AE Tinteiro Amarelo HP 951XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 1500 páginas*
CN049AE Tinteiro Preto HP 950 Officejet
Rendimento médio do cartucho 1000 páginas*
C6818A Papel HP Professional Glossy Inkjet 50 folhas/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papel HP profissional para jacto de tinta, mate 200 folhas/A4/210
x 297 mm
CHP210 Papel HP para impressão-500 folhas/A4/210 x 297 mm
CR712AE Conjunto especial HP 951XL Officejet-75 folhas/A4/210 x 297 mm
Para mais informação acerca do rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
UG199E - HP Care Pack de 3 anos com troca padrão para impressoras
Officejet Pro
UG076E - HP Care Pack de 3 anos com troca no dia seguinte para impressoras
Officejet Pro
UG279E - HP Care Pack de 3 anos com suporte de devolução ao armazém
para impressoras Officejet Pro (UG199E: Áustria, Bélgica, Dinamarca,
Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal,
Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. UG076E: igual a UG199E e ainda
República Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia. UG279E: Apenas
Países Bálticos, Bulgária, República Checa, Dom Tom, EEM, Chipre, Hungria,
Israel, Malta, MEMA, Moldávia, Polónia, Roménia, África do Sul, Rússia,
Eslováquia, Eslovénia, Turquia).

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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