Ficha técnica

Impressora HP Deskjet 1010
A imprimir no seu modo mais simples.

Obtenha uma impressão quotidiana
fiável com esta impressora HP
simples, acessível e fácil de utilizar.
Poupe espaço com uma impressora
compacta concebida para se
encaixar praticamente em qualquer
lado e comece a imprimir
rapidamente com a configuração
rápida e fácil.

Desfrute de impressões a um preço acessível todos os dias.
● Imprima tudo o que precisa com esta impressora que permite uma boa organização

com apenas um botão.

● Impressão acessível e de qualidade para documentos quotidianos, páginas da Web,

e-mail e muito mais.

● Imprima texto de qualidade laser e gráficos de cores vivas com tinteiros originais HP.

Destaques

● Imprima até 2,5x mais páginas a preto e 2x mais páginas a cores com tinteiros de alta

● Impressora simples e acessível
● Liga-se simplesmente com um botão
● Velocidades ISO até 7/4 ppm a preto/a

Não perca tempo: configuração e operação simples.

cores
● Qualificação Energy Star®
● USB
● 4 tinteiros HP XL opcionais

capacidade opcionais.1

● Sem espera: instalação imediata em apenas alguns minutos.
● Imprima sem preocupações com uma impressora concebida para configuração e

operação fáceis.

● Confie na HP Deskjet – a marca nº 1 no mundo em impressoras.2
● Início ainda mais rápido em PCs HP com Windows® 8.

Poupe espaço com um design elegante e compacto.
● Poupe espaço valioso com uma impressora compacta concebida para se encaixar

praticamente em qualquer lado.

● Mantenha-a sempre à mão na sua secretária ou guarde-a organizadamente numa

prateleira.

● Poupe energia – e poupe dinheiro – com esta impressora com certificação ENERGY

STAR®.

Impressora HP Deskjet 1010

Especificações técnicas
Funções

Imprimir

Conteúdo da embalagem

Velocidade de impressão

Até 20 ppm rascunho preto (A4); Até 16 ppm rascunho a cores (A4)
Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste
ISO. Para mais pormenores, visite hp.com/go/printerclaims

CX015B: Impressora HP Deskjet 1010; Tinteiro Preto HP 301; Tinteiro
Tricolor HP 301; fonte de alimentação; cabo de alimentação; CD com
software; guia de configuração

Consumíveis

Resolução de impressão

Até 600 x 600 ppp otimizados 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)

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 1,5 mm; Inferior: 14,5 mm; Esquerda:
3,2 mm; Direita: 3,2 mm; Área máxima de impressão

CH561EE Tinteiro HP Original 301 Preto aprox. 190 páginas
CH562EE Tinteiro HP Original 301 Tricolor aprox. 165 pág.
CH563EE Tinteiro HP Original 301XL Preto de elevado rendimento aprox.
480 pág.
CH564EE Tinteiro HP Original 301XL Tricolor de elevado rendimento
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

GUI PCL3 HP
Impressão sem margens: Não; Capacidade HP ePrint: Não

Dimensões da impressora (L x P x A)

Capacidades de Impressão

Mínimos: 423 x 509 x 254 mm; máximo: 423 x 509 x 254 mm (com
tabuleiro de entrada e saída / extensão estendidos)

Número de tinteiros

2 (1 preto e 1 tricolor)

Dimensões do Pacote (A x L x P)

457 x 158 x 262 mm

Ciclo mensal de impressão

Até 1000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 50 a
200

Peso da impressora

2,00 kg
3,11 kg

Sensor automático de papel

Não

Peso do Pacote

Temperatura: 5 até 40°C, Humidade: 5 a 90% HR (sem condensação)

Conectividade

Standard Hi-Speed USB 2.0

Ambiente de funcionamento

Capacidades de Rede

Não

Armazenamento

Temperatura: -40 a 60 °C, Humidade: 15% a 80% HR (sem
condensação)

Memória

Standard Memória integrada; máximo Memória integrada

Acústica

tTipos de suportes de impressão

Papel (folheto, jacto de tinta, normal), fotográfico, envelopes, etiquetas,
postais (felicitações)

Emissões de potência acústica: 6,3 B(A); Emissões de Pressão Acústica:
50 dB(A)

Alimentação

Formatos dos suportes de impressão

admitido A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm);
Envelope DL (110 x 220 mm)

Manipulação de suportes

Capacidade de saída: Até 25 folhas
Impressão frente e verso: Nenhuma (não suportada)

requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
consumo: 10 watts no máximo, 10 watts (ativa), 1,6 watts (em espera),
0,8 watts (inativa), 0,2 watts (desligada)
tipo de fonte de alimentação: Externo

Gramagem do papel

admitido: Tabuleiro 1: A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 a 90 g/m²;
Cartões HP: até 200 g/m²; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300
g/m²; Recomendados: 75 g/m²

Certificações

Sistemas Operativos Compatíveis

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* ou superior
(apenas 32-bit); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Publicação 4 Classe B; GOST
(Rússia)
Certificado ENERGY STAR: Sim

Windows: Windows 8 ou 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.
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processador Intel®
Core™; 1 GB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD ou
Internet; USB

País de Origem

Fabricado na China

Requisitos Mínimos do Sistema

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

UG059E Care Pack HP de 3 anos com troca no dia útil seguinte para
impressoras de função única e scanners
UG184E Care Pack HP de 3 anos com troca padrão para impressoras de
função única e scanners. (UG059E: Apenas Áustria, Bélgica, Dinamarca,
Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Portugal,
Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria,
Polónia, Eslováquia. UG184E: Todos os países EMEA).

Notas de rodapé

1 Tinteiros originais HP 301XL de alta capacidade não incluídos; devem ser adquiridos separadamente); custos reduzidos comparativamente aos tinteiros originais HP 301 de capacidade padrão com base nos rendimentos HP publicados; os

rendimentos reais variam dependendo da impressora utilizada, das imagens impressas e de outros fatores (consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies); 2 Com base no Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® da IDC, 2012
Q4. Envios de impressoras de jacto de tinta de função única ou multifunções, incluindo unidades de produção.

http://www.hp.com/pt
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