Ficha técnica

Impressora HP Officejet Pro
8620 e-All-in-One
Aumente o sucesso empresarial — a um custo por página
inferior às impressoras laser a cores.
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Imprima cores com qualidade
profissional por um custo por
página até 50% inferior às laser
com esta e-all-in-one de alta
produtividade. Imprima, usando o
grande ecrã tátil, através da sua
rede sem fios em viagem ou com o
seu dispositivo com NFC.
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Imprima a cores com qualidade profissional, a um custo por página de até 50%
menos em relação às impressoras laser.1
● Crie documentos a cores de elevada qualidade com um custo por página até 50%

inferior ao das impressoras laser.1

● Imprima documentos de aspeto profissional com texto a preto nítido e cores vibrantes

de longa duração, usando tintas pigmentadas HP originais.

Destaques
● Velo. de imp.: Até 21 ppm ISO preto (A4);
Até 16,5 ppm ISO a cores (A4)
● Manusea. do papel: Impressão frente e
verso, digitalização e cópia

● Conclua mais rapidamente o trabalho com velocidades até 21 ppm a preto e 16,5 ppm a

cores.

● Crie panfletos com frente e verso, fotos sem margem, brochu-HUras impressionantes e

outros materiais de marketing.

● Ciclo de prod.: Até 30.000 páginas (A4)

Imprima a partir do escritório ou em viagem através do seu smartphone, tablet ou
portátil.

● RMPV: 250 a 1500 páginas (impressão)

● Imprima com apenas um toque a partir do seu smartphone ou tablet com capacidade

NFC.4

● Imprima sem fios a partir do seu dispositivo móvel - sem router ou acesso à rede local.2
● Desfrute de uma impressão fácil do seu smartphone, tablet e portátil quando está em

viagem, com o HP ePrint.3

● Partilhe ferramentas de impressão de alta produtividade no escritório com

conectividade Ethernet 10/100.

Faça mais com uma gama de ferramentas empresariais que melhoram a
produtividade.
● Toque e deslize no grande ecrã tátil para aceder a apps que poupam tempo e gerir

tarefas de impressão, cópia, digitalização e fax.4

● Aumente a produtividade com impressão, digitalização e cópia frente e verso

automáticas e com o alimentador automático de documentos (ADF) para 50 páginas.

● Digitalize diretamente para e-mail, pastas de rede e a cloud - pesquisa no diretório LDAP

localiza o e-mail de destino.5

● Execute tarefas de impressão de volume elevado com confiança – ciclo de produtividade

mensal até 30.000 páginas.

Impressora HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One

Especificações técnicas
Funções

Impressão, cópia, digitalização, fax, Web

Velocidade de impressão

Até 21 ppm ISO preto (A4); Até 16,5 ppm ISO a cores (A4)
Depois primeira página; Mais informações em
http://www.hp.com/go/inkjetprinter. A velocidade de impressão pode variar de
acordo com o tipo de saída.

Resolução de impressão

Até 1200 x 1200 ppp otimizados em papel normal a partir de 600 x 600 ppp
de entrada A preto; Até 4800 x 1200 ppp otimizados em papel fotográfico HP
Advanced a partir de 1200 x 1200 ppp de entrada a cores

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 3,3 mm; Inferior: 3,3 mm; Esquerda: 3,3 mm;
Direita: 3,3 mm; Área máxima de impressão: 209 x 349 mm

Idiomas de impressão

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado

Capacidades de Impressão

Impressão sem margens: Sim, até 210 x 297 mm (A4)

Número de tinteiros

4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS Enablement Printing; Certificação
Mopria

Ciclo mensal de produtividade

Até 30000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 1500
páginas (impressão)

Sensor automático de papel

Não

Velocidade do processador

600 MHz

Ecrã

Ecrã táctil de 10,92 cm com CGD (visor gráfico a cores)

Suporte multitarefa

Sim

Conectividade

Standard 1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 1 porta USB para soluções; 1
Ethernet; 1 Sem fios 802.11b/g/n; 2 portas para modem RJ-11 Opcional
Suporta os seguintes servidores Jetdirect externos; Apenas imprimir: Servidor
de impressão externo HP Jetdirect en1700 (J7988G), Servidor de impressão
externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos USB 2.0 de alta
velocidade com capacidade de rede (J7942G), Servidor de impressão externo
Fast Ethernet e sem fios 802.11b/g HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0,
10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), Servidor de impressão sem fios
802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Outros acessórios suportados: Apple
AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule

Capacidades de Rede
Memória
Funcionalidades de software inteligente
de impressora

Orientação: Vertical/horizontal; Impressão frente/verso: Nenhuma/Virar pela
margem mais larga/Virar pela margem mais estreita; Pág. por folha: 1, 2, 4, 6,
9, 16 (ou seja, Impressão N-up); Def. de qualidade: Rascunho/Normal/Melhor;
Cor: Preto e branco/Cores; Atalhos p/ impressão; Impressão em escala de
cinzentos: Desligada/Escala de cinzentos de alta qualidade/Apenas tinta preta;
Esquema de pág. por folha: À direita e para baixo/Para baixo e à direita/À
esquerda e para baixo/Para baixo e à esquerda; Impressão sem margens:
Desli./Lig.; Tecnologias HP Real Life: Desli./Lig.; Manutenção do esquema:
Sim/Não; Folheto: Nenhum/Encadernação à esquerda/Encadernação à direita;
Pág. a imprimir: Imprimir todas as páginas/Imprimir apenas páginas
ímpares/Imprimir apenas páginas pares; Imprimir PPP máx.: Não/Sim; Margens
da pág.: Desli./Lig.

Definições de copiadora

Conteúdo da embalagem

A7F65A: Impressora HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; Duplexador
automático HP; Tinteiro HP OfficeJet 950 preto, de inicialização (aprox. 1000
páginas); Tinteiro HP OfficeJet 951, ciano, de inicialização; tinteiro HP OfficeJet
951, magenta, de inicialização; tinteiro HP OfficeJet 951, amarelo, de
inicialização: rendimento composto (aprox. 700 páginas); Software de
impressora e manual do utilizador em CD-ROM; Guia de introdução; Poster de
configuração; Cabo de alimentação; (Média calculada com base na norma
ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes e impressão contínua da HP. O
rendimento real varia consideravelmente em função do conteúdo das páginas
impressas e de outros fatores. Alguma tinta do tinteiro já incluído é usada
quando se liga a impressora. Para mais informações, consulte
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)

Consumíveis

A8Z70A Tabuleiro papel HP Officejet Pro 250
CHP710 Papel HP para impressão All-in-One - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
CN045AE Tinteiro HP Original 950XL Preto de elevado rendimento aprox. 2300
páginas
CN046AE Tinteiro HP Original 951XL Ciano de elevado rendimento aprox. 1500
páginas
CN047AE Tinteiro HP Original 951XL Magenta de elevado rendimento aprox.
1500 páginas
CN048AE Tinteiro HP Original 951XL Amarelo de elevado rendimento aprox.
1500 páginas
CN049AE Tinteiro HP Original 950 Preto aprox. 1000 pág.
CN050AE Tinteiro HP original 951 Ciano aprox. 700 pág.
CN051AE Tinteiro HP original 951 Magenta aprox. 700 pág.
CN052AE Tinteiro HP original 951 Amarelo aprox. 700 pág.
CR712AE Pacote económico HP Officejet 951XL - 75 folhas/A4/210 x 297 mm
Q6592A Papel HP Inkjet profissional mate - 100 folhas/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papel HP Inkjet profissional mate - 200 folhas/A4/210 x 297 mm
CN051AE Tinteiro HP original 951 Magenta
CN052AE Tinteiro HP original 951 Amarelo
CR712AE Pacote económico HP Officejet 951XL - 75 folhas/A4/210 x 297 mm
Q6592A Papel HP Inkjet profissional mate - 100 folhas/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papel HP Inkjet profissional mate - 200 folhas/A4/210 x 297 mm
Para mais informação acerca do rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem

Padrão (Ethernet incorporada, WiFi 802.11b/g/n)

Acessórios

A8Z70A Tabuleiro papel HP Officejet Pro 250

Standard 128 MB; Máximo 128 MB

Sistemas operativos compatíveis

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* ou
posterior (apenas 32 bits): *Suporta apenas 32 bits; Mac OS X v10.6, v10.7,
v10.8 ou v10.9; Linux (Para mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows 7, 8, 8.1: processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido, Internet Explorer,
unidade de CD-ROM/DVD ou Internet, USB; Windows Vista: processador de 800
MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível na unidade de
disco rígido, Internet Explorer, unidade de CD-ROM/DVD ou Internet, USB;
Windows XP SP3 (apenas 32 bits): processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou
compatível de 233 MHz, 750 MB de espaço disponível na unidade de disco
rígido, Internet Explorer 6, unidade de CD-ROM/DVD ou Internet, USB
Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 ou v10.9: 1 GB de espaço disponível na
unidade de disco rígido; Unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet; USB

Software incluído

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

Dimensões da impressora (L x P x A)

Mínimos: 499,3 x 468,9 x 314 mm (com duplex instalado, bandeja de saída
dobrável); Máximo: 499,3 x 647,5 x 314 mm (com duplex instalado, bandeja de
saída estendida para Legal)

Dimensões da embalagem (L x P x A)

569 x 377 x 518 mm

Peso da impressora

12,98 kg (com duplex instalado)

Peso da embalagem

16,24 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40 ºC, Humidade: 25 a 75% HR

Armazenamento

Temperatura: -40 até 60 ºC, Humidade: Até 90% HR (sem condensação) a uma
temperatura de 60ºC

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,9 B(A) (a imprimir a 22 ppm); Emissões de
pressão acústica: 64 dB(A) (rascunho a imprimir a 22 ppm)

Alimentação

Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
Consumo: 35 Watts (no máximo), 0,15 Watts (manual desligado), 6,80 Watts
(em espera), 2,20 Watts (inativa). Consumo de Eletricidade Típico (TEC): 0,45
kWh/semana.
Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia universal incorporado

Cópias; Frente e verso; Mais claro/Mais escuro; HP Copy Fix; Cópia de ID;
Redimensionar; Qualidade; Tamanho do papel; Tipo de papel; Agrupar;
Deslocação de margem; Recortar; Pré-visualização da cópia; Seleção de
bandeja; Melhoramentos; Número máximo de cópias: Até 99 cópias; Resolução
de cópia: Até 1200 x 600 ppp; Resolução de Cópia, Texto e Gráficos a Cores: Até
1200 x 600 ppp; Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%

Velocidade de cópia

Até 14 cpm preto ISO (A4), Até 13 cpm cores ISO (A4)

Funcionalidades de software inteligente
de copiadora

Correção de cópias - corr. automática distorção e remoção enquadramento
cópias a preto (só scanner de base plana)

Especificações do scanner

Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos;
Tecnologia de digitalização: Sensor de imagem por contacto (contact image
sensors - CIS); Modos de entrada de digitalização: Digitalização, cópia, fax no
painel frontal ou do software; Versão TWAIN: Versão 1,9; Dimensão máxima da
digitalização (plana, ADF): 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização: Até
1200 ppp

Formatos dos ficheiros digitalizados

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)

Velocidade de digitalização

Até 14 ppm (200 ppp, preto e branco); até 13 ppm (200 ppp, a cores) (A4);
duplex: Até 6 ipm (200 ppp, preto e branco), até 6 ipm (200 ppp, a cores)

Área digitalizável

Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm; Tamanho máximo dos
suportes: 215 x 355 mm Alimentador automático de documentos

Certificações

Certificado ENERGY STAR: Sim
Fabricado na China

Profundidade de bits / níveis de escala de
cinzentos

24 bits/ 256

País de origem
Garantia

Transmissão digital

Standard: Digitalizar para e-mail; Arquivo de fax para e-mail

Enviar por fax

Sim, cor

Garantia limitada HP padrão de um ano para hardware. Garantia limitada HP de
três anos para hardware depois do registo dentro de 60 dias após a aquisição
(visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). A garantia e as opções de suporte
variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.

Especificações do fax

Memória do fax: Até 100 páginas; Resolução de fax: Standard: 203 x 98 ppp;
Fine: 203 x 196 ppp, 256 níveis de cinzento; Marcação rápida: Até 99 números;
Velocidade de transmissão de fax: 4 seg. por página

Serviço e suporte

Funcionalidades de software inteligente
de fax

Fax digital - envio de fax para Mac/envio de fax para PC disponível com
Windows e Macintosh (Visite: http://www.hp.com/support para transferir o
software mais recente.)

Tipos de suportes

Papel normal, Papel HP Branco Brilhante, Papel HP Premium para
Apresentações, Mate, Papel HP Premium Plus para Fotografia, Papel HP
Advanced para Fotografia, Papel HP Brilhante para Fotografia para Uso Diário,
Outros papéis fotográficos, Outros Cartões de Felicitações, Papel HP
Professional Inkjet, 180 g Brilhante/Mate, Outros papéis para folhetos

UG199E HP Care Pack, 3 anos, c/ troca no dia útil seguinte para Impressoras
Officejet Pro
UG076E - HP Care Pack, 3 anos, c/ troca no dia útil seguinte para Impressoras
Officejet Pro (UG199E: todos os países EMEA. UG076E: apenas Áustria, Báltico,
Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos,
Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, República Checa,
Grécia, Hungria, Polónia e Eslováquia).

Formatos dos suportes de impressão

Suportados A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6); Personalizado: 76,2 x
127 a 215,9 x 355,6 mm

Manuseamento de suportes

Capacidade de entrada: Até 250 folhas; Até 80 cartões Postais; Até 100 folhas
papel de qualidade fotográfica
Capacidade de saída: Até 150 folhas, Até 25 envelopes
Impressão frente e verso: Automática (standard)
Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas

Gramagem do papel

Suportados: Tabuleiro 1: 60 a 105 g/m² (papel normal); 220 a 280 g/m²
(fotografia); 75 a 90 g/m² (envelope); 163 a 200 g/m² (cartão); Recomendados:
60 a 105 g/m² (papel normal); 220 a 280 g/m² (fotografia); 75 a 90 g/m²
(envelope); 163 a 200 g/m² (cartão)

Gestão da impressora

HP Web Jetadmin; Servidor Web incorporado

Gestão de segurança

Configuração da firewall do dispositivo; Bloqueio do painel de controlo; EWS
protegido por palavra-passe, SSL/TLS (HTTPS)

Notas de rodapé

1 A afirmação de custo por página compara a maioria das impressoras multifunções laser a cores < 400 €, excluindo IVA, agosto de 2013; para obter mais informações, consulte www.hp.com/ officejet. Rendimento ISO OJ Pro com

consumíveis de maior capacidade com base na impressão contínua; consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede sem fios da impressora. Dependendo do
dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso na impressora.; 3 Consulte a sua app store oficial para
disponibilidade de transferência para dispositivos compatíveis. Requer uma ligação à Internet para uma impressora com HP ePrint. A impressora requer um registo de conta ePrint. Podem ser necessárias apps ou software. As operações
sem fios são compatíveis apenas com routers de 2,4 GHz. Os tempos de impressão e as velocidades de ligação podem variar. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido
separadamente. Verifique com o fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade na sua área. Saiba mais em hpconnected.com.; 4 O dispositivo móvel deve suportar impressão com a tecnologia de Comunicação de campo próximo
(NFC). Para mais informações, consulte hp.com/go/mobileprinting.; 5 Requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. É necessário o registo para a utilização dos serviços. A disponibilidade de impressão
varia consoante o país, idioma e acordos e pode ser necessária uma atualização de firmware. Nem todos os HP Printables podem ser configurados para entrega automática nem para todos os modelos de impressora. Para mais
informações, visite hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.

http://www.hp.com/pt
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