Impressora e-All-in-One HP Officejet 6600

A e-All-in-One HP Officejet 6600 foi concebida para
utilizadores de micro/pequenas empresas que procurem
uma e-all-in-one com capacidade para impressões a
cores profissionais por um baixo custo por página,
através de uma rede sem fios ou diretamente a partir de
dispositivos móveis.

Imprima documentos profissionais a cores a um
baixo custo por página.

Faça mais todos os dias com esta versátil
e-all-in-one.

● Imprima documentos a cores com uma qualidade
profissional e cores atraentes por um baixo custo por
página.

● imprima a velocidades ISO (comparáveis com laser)
até 14 ppm a preto e 8 ppm a cores.

● Imprima com baixos custos com quatro tinteiros
individuais – tinteiros XL de alta capacidade disponíveis
para impressões frequentes.4

● Melhore o seu fluxo de trabalho empresarial - envie
faxes rapidamente e digitalize documentos diretamente
para um PC.

● Crie materiais vívidos e de alto impacto que resistem à
água, ao desbotamento e a manchas de marcadores
com tinteiros HP Officejet.5,6

● Faça mais com o seu tempo – digitalização, fotocópia
e transmissão de faxes de documentos com várias
páginas, utilizando o útil alimentador automático de
documentos para 35 folhas.

● Desfrute de um desempenho fiável de uma impressora
com um ciclo de trabalho mensal de 12.000 páginas –
ideal para impressões a cores de qualidade profissional.

● Capture pormenores de documentos ID de forma
rápida e fácil – copie documentos de identificação de
um lado da folha de papel.

Mantenha-se produtivo com impressão móvel em
rede sem fios.2,3
● Imprima directamente do seu dispositivo móvel com o
HP ePrint - agora pode imprimir a partir de qualquer
lugar.2
● Partilhe funcionalidades de elevada produtividade entre
múltiplos utilizadores na sua rede sem fios.3
● Imprima e-mails, documentos, páginas Web e muito
mais, directamente a partir do seu iPad®, iPhone® ou
iPod touch® com AirPrint™.7
● Faça a gestão de tarefas e aceda a apps empresariais
directamente do seu e-all-in-one através do ecrã táctil
intuitivo.

● Poupe até 40% na energia – configure previamente o seu dispositivo para ligar ou
desligar com Schedule On e Schedule Off.

1

Qualificado pela ENERGY STAR®

1

O cálculo de poupança de energia assume que o dispositivo está programado
para estar desligado 12 horas por dia da semana e 48 horas por fim-de-semana. O
consumo de energia reduzido é comparado com um modelo de utilização diária
comum, que assume que os dispositivos permanecem desligados durante a noite e
ao fim-de-semana.

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

1

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.

2 Requer uma ligação à Internet para a impressora. A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer equipamento com ligação à Internet e e-mail. Os tempos de impressão podem variar. Para
obter uma lista de tipos de imagem e documentos compatíveis, consulte www.hp.com/go/eprintcenter. E para soluções adicionais, consulte www.hp.com/go/mobile-printing-solutions

3 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.
4 Não incluído, para aquisição em separado.

5 Resistência ao desbotamento com base em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tinteiros 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.

6

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

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.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Funções

Impressão, cópia, digitalização, fax, Web

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Ecrã

6,73 cm com CGD (visor gráfico a cores)

Software

Software da impressora HP, Barra de ferramentas Microsoft®, HP Update,
Comprar consumíveis online

Conectividade de Série

1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 sem fios 802.11b/g/n; 1 RJ-11 para fax

Capacidade de impressão portátil

Sim

Linguagens de Impressora de Série

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 Melhorado

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 600 x 1200 ppp; Cor (melhor): Até 4800 x 1200 ppp
optimizados a cor (ao imprimir de computador em papéis HP foto e 1200 ppp
de entrada seleccionados)

Velocidade de impressão

Preto (ISO): Até 14 ppm; A cores (ISO): Até 8 ppm

Capacidades de Impressão

Impressão sem Margens: Sim (até 216 x 297 mm)
Suporte para Impressão Directa: Não

Ciclo de produtividade

Mensalmente,A4: Até 12000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado
Resolução de fax

200 a 800 páginas

Velocidade do fax

3 seg. por página

funcionalidades de fax

Envio/recepção de faxes: Sim, cor; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax
Adiado: Sim (apenas a preto); Transmissão de fax: 20 locais

Velocidade de Digitalização

Velocidade de Digitalização (ADF, A4): Até 2,8 ppm (200 ppi, p&b), até 2,8
ppm (200 ppi, a cores);

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
Consumíveis

Preto (normal): 200 x 100 ppp

Modos de Entrada para Digitalização Digitalização, cópia, fax no painel frontal, HP Software, EWS
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 1200 x 1200 ppp; Óptica: Até 1200 ppp

Formato Máximo de Digitalização

216 x 297 mm

Opções de digitalização (ADF)

De um lado

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

24 bits 256

Velocidade de cópia

Preto (ISO): Até 10 cpm; A cores (ISO): Até 7 cpm

Número máximo de cópias

Até 99 cópias

Dimensionamento da Copiadora

25 até 400%

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

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

Formatos de suporte suportados

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

Tamanhos Multimedia Personalizados

O Windows® não suporta tamanhos de papel personalizados. Mac: Tabuleiro
1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm

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 75 folhas;
Opções Duplex: Nenhuma (não suportada); Alimentador de Envelopes: Não;
Tabuleiros para Papel Standard: 1;
Capacidade de Entrada: Capacidade Máxima de Entrada: Até 250 folhas, Até
30 envelopes
Capacidade de Saída: Capacidade Máxima de Saída: Até 75 folhas

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Microsoft® Windows® 7: Processador 1 GHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits
(x64); 2 GB de espaço em disco; Unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à
Internet; porta USB; Internet Explorer; Windows Vista®: Processador 800 MHz
de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64); 2 GB de espaço em disco; Unidade de
CD-ROM/DVD ou ligação à Internet; porta USB; Internet Explorer; Windows®
XP (SP3)* ou superior (apenas 32 bits): qualquer Intel® Pentium® II; Celeron®
ou processadores compatíveis; 233 MHz ou superior; 750 MB de espaço em
disco; Unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet; Porta USB; Internet
Explorer 6 ou superior *Suporta apenas 32 bits;
Mac: Mac OS X v10.5 ou v10.6: Processador PowerPC G4, G5 ou Intel®
Core™; 900 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): *Suporta 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

Opções de Serviço e Suporte

Tipo de Fonte de Alimentação: Externo
Requisitos de Energia: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de Energia: 46 watts (máximo), 43 watts (impressão), 46 watts
(cópia), 5 watts (pronta), 3,3 watts (em espera), 0,35 watts (desligada
manualmente)
l x pr x a: 464 x 448 x 240 mm
7,79 kg
CZ155A HP Officejet 6600 e-All-in-One (H711a); Tinteiro de configuração HP
932 Officejet Preto; Tinteiros de configuração HP 933 (Ciano, Magenta,
Amarelo); software da impressora e manual do utilizador em CD-ROM; guia
informação básica; poster de configuração; cabo de alimentação; cabo de
telefone
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.
Fabricado na China
CN053AE Tinteiro Preto HP 932XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 1000 páginas*
CN054AE Tinteiro Ciano HP 933XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 825 páginas*
CN055AE Tinteiro Magenta HP 933XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 825 páginas*
CN056AE Tinteiro Amarelo HP 933XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 825 páginas*
CN057AE Tinteiro Preto HP 932 Officejet
Rendimento médio do cartucho 400 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
CR711AE Conjunto especial HP 933XL Officejet-75 folhas/A4/210 x 297 mm
Para mais informação acerca do rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
UG196E - HP Care Pack durante 3 anos com troca padrão por impressoras
Officejet (Disponível em todos os países da Europa, Médio Oriente e África)
UG072E - HP Care Pack durante 3 anos com troca no dia seguinte por
impressoras Officejet (Disponível: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia,
França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha,
Suécia, Suiça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia e
Eslováquia).

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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