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Poderosa impressão
de escritório para
onde quer que os
negócios levem
você

Faça do mundo seu escritório com uma potente impressão
portátil. Imprima facilmente a partir de seu notebook, tablet ou
smartphone sem ter que se conectar a uma rede.1,2 Essa
impressora rápida e silenciosa possui bateria de longa duração
e usa cartuchos que oferecem os mais altos rendimentos de
páginas da categoria.3
Quem pode se beneficiar?
Essa impressora leve e compacta é ideal para profissionais e usuários móveis que imprimem de
100 a 300 páginas por mês.4 Ela pode ser transportada facilmente em um carro, maleta ou
mochila, permitindo que os usuários imprimam praticamente de qualquer lugar. Suas simples
opções de impressão móvel, fácil configuração e design robusto e confiável fazem dela a opção
perfeita para profissionais em trânsito.
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Visão geral
do produto
1

Bandeja de entrada para 50 folhas

2

Painel de controle com visor gráfico
monocromático de 2" (5,08 cm)

3

Luzes de alimentação e bateria

4

Porta de acesso aos cartuchos

5

Slot de saída de papel

6

HP OfficeJet 200 Mobile Printer

1

2

6
7

Botão de conexão sem fio

3

8

7

Botão do Wi-Fi Direct®

4

8

Conectividade Wi-Fi Direct 1 e rede sem
fio integradas2

9

Porta host USB

10 Tampa da bateria
11 Slot para trava de segurança tipo cabo
opcional

9
5
Vista frontal

12 Porta do adaptador de alimentação CA
13 Porta de impressão USB 2.0
14 Botão de status da bateria

10
11
12
Vista traseira

13
14
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Comparação de
produtos
A tabela a seguir compara a nova HP OfficeJet 200 Mobile Printer com a HP Officejet 100 Mobile
Printer.

HP OfficeJet 200 Mobile Printer

HP Officejet 100 Mobile Printer

Benefícios

Até 10 páginas por minuto (ppm) em preto;
até 7 ppm em cores5

Até 5 ppm em preto, até 3,5 ppm em cores5

Velocidades de impressão duas vezes mais
rápidas

Maior rendimento de páginas com o cartucho
de tinta preto original HP 62XL (~600
páginas)6

Cartucho de tinta preto original HP 94
(~500 páginas)6

20% mais páginas em preto com qualidade
profissional

Tela do painel de controle com visor gráfico
monocromático de 2" (5,08 cm) e interface do
usuário aprimorada

Painel de controle simples com quatro botões

Maior facilidade de uso e funcionalidade

Conectividade Wi-Fi Direct e rede sem fio
integradas1,2

Conectividade Bluetooth 2.0 + EDR, PictBridge
e USB 2.0

Opções de conectividade adicionais

Imprima a partir de seu dispositivo móvel
usando ePrint,7 AirPrint, Android™, Windows®
8/10 ou Google Cloud Print TM 2.0

Imprima usando Bluetooth

Soluções em impressão móvel aprimoradas

HP Auto Wireless Connect

Não disponível

Ajuda a facilitar a configuração

Configuração de modo silencioso

Não disponível

Ajuda a manter o mínimo de ruídos
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Visão geral
dos principais
benefícios
Imprima em trânsito com facilidade a partir de seu notebook ou
dispositivo móvel. Essa impressora portátil e silenciosa possui
bateria de longa duração e o mais alto rendimento de páginas
por cartucho de tinta de sua categoria.3
Fácil impressão portátil praticamente de onde quer que você
precise
• Imprima facilmente de seu notebook ou dispositivos móveis sem o uso de fios, com ou sem um

roteador.1,2
• Esteja com tudo funcionando imediatamente com fácil configuração, usando o HP Auto Wireless
Connect.
• Essa impressora durável e compacta cabe em seu carro, maleta, mochila, entre outros, para uma
impressão conveniente em qualquer lugar.

Desempenho rápido e duradouro em trânsito
Reduza interrupções de carregamento com uma bateria de longa duração.
• Essa impressora oferece os mais altos rendimentos de páginas da categoria com cartuchos de

tinta originais HP.3
• As rápidas velocidades de impressão mantêm você passando de uma tarefa para outra para
consistente produtividade em trânsito.5
• Continue produtivo com um painel de controle grande e fácil de usar.

Qualidade e confiabilidade com muita potência
• Conte com potência durante o dia de trabalho. Carregue em casa, no carro, no escritório, entre
•
•
•
•

6

outros.8
Conecte sua fonte de alimentação CA e carregue em 90 minutos enquanto a impressora estiver
desligada, com o HP Fast Charge.9
Minimize interrupções com o design premium e o desempenho silencioso. Impressione clientes,
sem interrupções ruidosas.
Obtenha impressões de alta qualidade, sempre, com uma impressora projetada e fabricada para
ser confiável.
Conte com impressão de qualidade, usando cartuchos de tinta originais HP de preço acessível.
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Fácil impressão
portátil praticamente
de onde quer que você
precise
Imprima a qualquer momento, em qualquer lugar. Essa
impressora compacta portátil cabe em uma maleta ou mochila
e é configurada imediatamente. Imprima a partir de seu
notebook, smartphone ou tablet sem se conectar a uma rede.1

Imprima facilmente a
partir de seu notebook
ou smartphone
Imprima facilmente documentos, formulários,
contratos, folhetos e muito mais a partir de
seu notebook ou dispositivo móvel sem o uso
de fios, com ou sem um roteador.1,2 Rede sem
fio2 e Wi-Fi Direct1 integrados tornam fácil
para usuários conectar e imprimir.

Imprima com uma
impressora compacta e
portátil
Obtenha grande capacidade em um tamanho
pequeno. Leve facilmente essa impressora
durável e compacta com você em seu carro,
maleta, mochila, entre outros, para uma
impressão conveniente praticamente em
qualquer lugar.

Fácil configuração
Com a HP OfficeJet 200 Mobile Printer, não há
necessidade de esperar. Esteja com tudo
funcionando imediatamente com fácil
configuração, usando o HP Auto Wireless
Connect.
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Desempenho rápido
e duradouro
em trânsito
Obtenha um desempenho excepcional com rápidas
velocidades de impressão móvel e cartuchos que permitem
que você imprima mais páginas do que outros cartuchos da
categoria.3 Reduza interrupções com menos substituições de
suprimentos e longa duração da bateria.

Bateria de longa
duração
Reduza as interrupções de carregamento e
tenha a confiança de que tem a potência
quando precisar dela. Com uma bateria de
longa duração, a HP OfficeJet 200 Mobile
Printer leva você mais longe.

Conclua tarefas de
documentos
rapidamente
Defina o ritmo para o sucesso, onde quer que
você vá. Rápidas velocidades de impressão de
até 10 ppm em preto (Carta/A4) e até 7 ppm
em cores (Carta/A4)5 mantêm você passando
de uma tarefa para outra para produtividade
consistente em trânsito.

Imprima o máximo —
em qualquer lugar
Obtenha mais páginas enquanto estiver em
trânsito. Imprima por mais tempo entre
substituições de suprimentos e mantenha os
negócios em movimento com cartuchos de
tinta originais HP.
Com cartuchos opcionais de alto rendimento
(até 600 páginas, em preto; até 415 páginas,
em cores),6 essa impressora oferece os mais
altos rendimentos de páginas de qualquer
impressora de sua categoria.3

Painel de controle grande
e fácil de usar
Continue produtivo com um painel de controle
MGD grande e fácil de usar. A interface do
usuário aprimorada10 fornece acesso a uma
rápida e fácil configuração sem fio, fáceis
opções de impressão móvel, status de tinta,
status da bateria e outras informações sobre
a impressora

.
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Qualidade e
confiabilidade com
muita potência
Conte com um design inspirado e qualidade duradoura de um
líder em impressão. Opções de potência flexíveis permitem
que você carregue no carro, escritório ou em casa. O
desempenho silencioso reduz interrupções, enquanto tintas
originais HP oferecem documentos de alta qualidade com
preço acessível.

Potência onde e quando
você precisar
Conte com potência durante o dia de trabalho.
Carregue em casa, no carro, no escritório e
muito mais com opções de carregamento CA
e USB.8

Carregue rapidamente
Carregue rapidamente antes de reuniões.
Conecte sua fonte de alimentação CA e
carregue em 90 minutos enquanto a
impressora estiver desligada, com o
HP Fast Charge. 9

Qualidade com a qual
você pode contar
Conte com essa HP OfficeJet e cartuchos de
tinta originais HP para oferecer impressões de
alta qualidade, todas as vezes. Essa
impressora foi projetada e fabricada de acordo
com altos padrões da HP para uso confiável
no longo prazo.

Baixo custo, altas
expectativas
Faça com que seus documentos de uso diário
tenham a melhor aparência. Aproveite os
cartuchos de tinta originais HP para produzir
resultados excelentes com preço acessível.

Design premium e
desempenho silencioso
Minimize as interrupções. Com seu design
premium e desempenho silencioso, a
HP OfficeJet 200 Mobile Printer permite que
você impressione os clientes em reuniões,
sem interrupções ruidosas.
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Notas
1

O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct de uma impressora ou um multifuncional habilitado para Wi-Fi Direct antes de imprimir.
Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também poderá ser necessário. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma
marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
2
A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma conexão direta sem fio. A impressão remota exige uma
conexão de internet para uma impressora HP conectada à web. Para obter detalhes sobre como imprimir, incluindo se há a necessidade de um aplicativo, consulte
hp.com/go/mobileprinting.
3
A declaração de melhor desempenho da categoria compara todas as impressoras móveis em outubro de 2015, com base em participação de mercado relatada pela
IDC em Q2 2015, com base nas especificações publicadas do fabricante.
4
A HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem
intervalos para troca de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendido.
5
As velocidades de impressão podem variar dependendo da fonte de alimentação. Exclui o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, acesse
hp.com/go/printerclaims.
6
Rendimento médio com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo
com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais detalhes, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
A impressora requer registro de conta do ePrint. Aplicativos ou software podem ser necessários. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4
GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.
8
Oferece suporte a carregamento USB no modo desligado quando estiver conectada a uma porta de carregamento USB com capacidade de carga mínima de 1A.
9
A tecnologia HP Fast Charge recarrega sua bateria padrão até 90% em 90 minutos ao carregar a partir de uma fonte de alimentação CA com o sistema desligado.
Quando a impressora é ligada, o tempo de carga pode aumentar e irá variar com base na utilização.
10
Em comparação com a HP Officejet 100 Mobile Printer.

Inscreva-se para receber atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhar com colegas

Avalie este documento
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