Impressora HP ENVY 120 e-All-in-One

A impressora e-All-in-One HP ENVY 120 foi concebida
para utilizadores domésticos que procuram um
dispositivo radicalmente diferente, uma e-all-in-one
compacta com estilo e um conjunto de funcionalidades
inovadoras, incluindo impressão remota e sem fios,
digitalização para email e carregamento de iPhone®.

Experimente a inovação da impressão doméstica que
foi pensada para se adequar ao seu estilo de vida.

Imprima sem fios e permaneça ligado – mesmo em
viagem.1,2

● O estilo inovador fino significa que esta e-all-in-one
pequena fica sempre bem em qualquer parte da
casa.

● Mantenha-se ligado em viagem com a impressão
móvel HP ePrint e imprima a partir do seu
smartphone ou tablet a partir de qualquer lugar.1

● Mantenha as coisas arrumadas – as bandejas de
entrada e saída de papel estendem-se
automaticamente e depois encolhem quando já não
forem precisas.

● Desfrute de uma fácil impressão e partilha –
ligue-se à sua rede sem fios através da HP Auto
Wireless Connect.2,5

● Experimente o funcionamento ultra silencioso e
continue com a sua vida enquanto a impressora faz
o trabalho.
● Carregue o seu iPhone® diretamente a partir de
uma porta USB otimizada de fácil acesso – ou
utilize-a para imprimir diretamente de uma pen USB.

● Imprima facilmente a partir de dispositivos móveis
com capacidade de comunicação sem fios sem
uma rede, utilizando o HP ePrint Wireless Direct
Printing.6
● Imprima sem fios a partir do seu iPad®, iPhone®
ou iPod touch® com o AirPrint™, ou utilize o
Google Cloud Print™ para imprimir a partir do seu
dispositivo móvel.7,8

Leve, versátil, com impressão excepcional de
fotografias e muito mais para a sua casa
● Utilize o grande ecrã tátil a cores para imprimir,
copiar, digitalizar e aceder a conteúdo web útil –
apenas com um toque e um deslizar.1
● Obtenha digitalizações e cópias direitas e perfeitas,
com a ajuda da tampa de visualização, e digitalize
diretamente para a sua conta de email.3
● Poupe tempo e consuma até menos 50% de papel
ao imprimir em ambos os lados com a impressão
frente e verso automática.
● Imprima até 3x mais páginas a preto e 2x mais
páginas a cores com tinteiros de alta capacidade
opcionais.4

1

● Impressora sem plástico PVC.1
● Poupe até 50% de papel, utilizando a impressão frente e verso
automática.
Produto com certificação ENERGY STAR®
1

A impressora e-All-in-One HP Envy 120 não contém cloreto de polivinilo (sem
PVC); de acordo com a definição avançada de não conter PVC, conforme
definido na Declaração da Posição iNEMI sobre a Definição de Aparelhos
Eletrónicos de "Baixo Halogéneo" (sem BFR/CFR/PVC). As peças de plástico
contêm <1000 ppm (0,1%) de cloro [se a fonte de CI provém dos CFRs ou PVC ou
copolímeros PVC].
Recicle o hardware do seu computador e comsumíveis de impressão. Descubra
como no nosso sítio web.

Requer uma ligação à Internet para a impressora. Pode requerer um ponto de acesso sem fios, registo, uma atualização de firmware ou ações adicionais. A disponibilidade e os tempos de impressão podem variar. O HP ePrint pode ser
utilizado com qualquer equipamento com ligação à Internet e e-mail. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/eprintcenter.
2 O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância desde o ponto de acesso.
3 Compatível com os serviços de e-mail mais populares. Consulte www.hp.com/go/eprintcenter para obter mais informações.
4 Em comparação com os tinteiros HP 300 (tinteiros XL não incluídos, deverão ser adquiridos em separado); com base nos rendimentos publicados pela HP, os rendimentos reais podem variar consoante a impressora utilizada, as imagens
impressas e outros factores (consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
5 HP Auto Wireless Connect poderá não estar disponível para todas as configurações do sistema. Para informações sobre compatibilidade, visite hp.com/go/autowirelessconnect.
6 O dispositivo móvel tem de ter capacidade de comunicação sem fios. A impressora deve ser compatível com HP ePrint. A funcionalidade poderá requerer controlador ou aplicações, disponíveis para transferência em
www.hp.com/go/eprintcenter.
7 Suporta os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior). Funciona com as impressoras com AirPrint™ da HP e requer que a impressora esteja
ligada à mesma rede que o seu dispositivo iOS. 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.
8 Google™ e Gmail™ são marcas comerciais da Google Inc. A funcionalidade requer uma impressora com Google Cloud Print™ ou impressora existente ligada a um PC com ligação à Internet. Os tempos de impressão podem variar.
Atualmente apenas aplicações Google são suportadas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Funções

Imprima, copie, digitalize

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Ecrã

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

Número de tinteiros

2 (1 preto e 1 tricolor)

Software

HP Photo Creations

Conectividade de Série

USB 2.0 de alta velocidade; WiFi 802.11b/g/n

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint, Impressão direta sem fios HP, Apple AirPrint™

Compatibilidade da placa de
memória
Linguagens de Impressora de Série

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 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 7 ppm; A cores (ISO): Até 4 ppm

Capacidades de Impressão

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

Volume mensal de páginas
recomendado
Ciclo de produtividade

100 a 300

Tipo de digitalização/Tecnologia

Base plana; Sensor de imagem por contacto (contact image sensors - CIS)

Modos de Entrada para
Digitalização

Digitalização a partir do Ppainel frontal ou digitalização dedo ambiente de
trabalho HP Solution Center para computador, cartão SD ou e-mail

Resolução de digitalização

Hardware: Até 1200 x 1200 ppp; Óptica: Até 1200 ppp; Resolução de
Cópia Melhorada: Até 1200 ppp

Profundidade de Bits/Níveis da
escala de cinzentos
Formato Máximo de Digitalização

24 bits;256

Resolução de cópia

Texto e Gráficos a Preto: Até 600 ppp a partir de 300 ppp de entrada (modo
Normal); Cor: Até 600 ppp a partir de 300 ppp de entrada (modo Normal)

Velocidade de cópia

Preto (ISO): Até 6 cpm; A cores (ISO): Até 3,5 cpm

Número máximo de cópias

Até 50 cópias

Dimensionamento da Copiadora

50 até 400%

Tipos de suportes suportados

Papel (normal, inkjet, fotografia), envelopes, transparências, etiquetas,
postais, suportes HP Premium, decalques para t-shirts, suportes sem margem

Formatos de suporte suportados

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x
220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 300 x 100 mm; 130 x
180 mm; 100 x 150 mm

Tamanhos Multimedia
Personalizados
Peso Multimedia Suportado

77 x 127 a 215 x 297 mm

Manuseamento de Papel
Standard/Entrada

Tabuleiro de entrada para 80 folhas; Tabuleiro de saída para 25 folhas;
Opções Duplex: Automática (standard); Alimentador de Envelopes: Não;
Capacidade de Entrada: Capacidade Máxima de Entrada:Até 80 folhas, Até
80 envelopes, Até 30 folhas papel de qualidade fotográfica; Capacidade de
Saída: Capacidade Máxima de Saída: Até 25 folhas (papel normal); Até 10
folhas papel de qualidade fotográfica

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Microsoft® Windows® 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 2 GB de espaço disponível 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 disponível 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, 233 MHz ou superior, 750 MB de espaço disponível
em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB,
Internet Explorer 6 ou superior. Windows 8:
http://www.hp.com/go/Windows8
Mac: Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion; Processador Intel® Core™; 1 GB
de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD ou Internet; USB

HP PCL 3 GUI

Alimentação

Dimensões do produto
Peso do produto
Conteúdo da embalagem

Garantia
País de origem
Consumíveis

Mensalmente,A4: Até 1000 páginas

216 x 297 mm

A4: 75 a 90 g/m²; envelopes: 75 a 90 g/m²; cartões: até 200 g/m²;
fotografia 10 x 15 cm: até 300 g/m²

Sistemas Operativos Compatíveis

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* ou superior
(apenas 32 bits); Mac OS X v10.6 Lion ou Mountain Lion

Certificado ENERGY STAR

Sim

Opções de Serviço e Suporte

Tipo de Fonte de Alimentação: Interno
Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3 Hz), 0,6 A (máx.)
Consumo de Energia: 26 watts no máximo, 23 watts (ativa), 7,1 watts (em
espera), 3,5 watts (inativa), 0,53 watts (desligada)
l x pr x a: 429 x 336 x 110 mm
7,98 kg
CZ022B Impressora e-All-in-One HP ENVY 120, Tinteiro Preto HP 300, Tinteiro
Tricolor HP 300, CD com software HP, guia de referência, cabo de
alimentação
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.
CC640EE Tinteiro Preto HP 300
Rendimento médio do cartucho 200 páginas*
CC643EE Tinteiro Tricolor HP 300
Rendimento médio do cartucho 160 páginas*
CC641EE Tinteiro Preto HP 300XL
Rendimento médio do cartucho 600 páginas*
CC644EE Tinteiro Tricolor HP 300XL
Rendimento médio do cartucho 430 páginas*
CN637EE Conjunto combinado de tinteiros Preto/Tricolor HP 300
Rendimento médio do cartucho 200 páginas*160 páginas*
CG846EE Conjunto inicial de fotografia HP 300-50 folhas/10 x 15 cm
CR677A Papel Fotográfico Brilhante HP Premium Plus - 25 folhas/10 x 15 cm
CR672A Papel Fotográfico Brilhante HP Premium Plus - 20 folhas/A4/210 x
297 mm
Q8692A Papel para fotografia lustroso HP Advanced-100 folhas/10 x 15 cm
sem margens
Para mais informação acerca da média de produção de páginas, visite
www.hp.com/go/pageyield, ou consulte a embalagem
UG189E - HP Care Pack durante 3 anos com troca padrão por impressoras
multifunções (Disponível em todos os países da Europa, Médio Oriente e
África)
UG064E - HP Care Pack durante 3 anos com troca no dia seguinte por
impressoras multifunções (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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