HP Color LaserJet 9500mfp (a cores)

Impressão e cópias a cores até A3, digitalização directa p/ correio electrónico,
transmissão de faxes1, acabamento de documentos e funções de transmissão
digital2 opcionais para grupos de trabalho e departamentos exigentes. As
tecnologias avançadas e os consumíveis HP produzem qualidade a cores
impressionante e consistente.
Ideal para as necessidades gerais de escritório de grande volumes, em departamentos de grandes empresas, onde é necessária uma
impressora/fotocopiadora A3 a cores fácil de utilizar, com ferramentas avançadas de processamento de documentos e várias opções
de acabamento e de transmissão digital (digital sending) visando uma melhor eficiência e um fluxo de trabalho automatizado.
Usufrua de impressão a cores rápida e fiável, cópias, digitaliz. directa p/ correio electr., transmissão de faxes1 e acabam. de documentos.

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores) com caixa de correio
com 8 tabuleiros opcional

• Obtenha eficiência em impressão a cores, cópias, digitalização directa para correio electrónico, transmissão de faxes1 e acabamento
de documentos, através de um único potente dispositivo.
• Imprima a até 24 ppm a cores ou a preto e branco, só frente ou frente e verso em vários tipos e formatos de papel até A3.
• Com o rápido processamento de dados, a até 6 MB/seg., não há engarrafamentos e é assegurada a máxima produtividade do departamento.
• Painel de controlo intuitivo com ecrã táctil; o interface comum em vários dispositivos HP melhora a capacidade de utilização e diminui os custos
de formação.
Cause impacto e melhore a imagem da sua organização com impressão a cores de qualidade profissional.

HP Color LaserJet 9500mfp,
com agrafador/empilhador
e tabuleiro de entrada de alta
capacidade opcional

• Cause um maior impacto com as comunicações internas e externas da sua empresa, através de cores de alta qualidade, incluindo aperfeiçoamento
de imagem, meios-tons adaptáveis e molhado sobre molhado.
• Obtenha cores precisas e texto nítido e preciso com a HP Imageret 4800, para além de suporte para os padrões de conjugação de cores,
de modo a garantir a consistência de um trabalho para o outro.
• Beneficie da Tecnologia de Impressão Inteligente da HP3 – os MFPs e os consumíveis HP funcionam em conjunto para ajustar as propriedades
de impressão para que, sempre que imprime, obtenha documentos de qualidade profissional.
Obtenha um novo grau de flexibilidade com acabamento a nível interno, fluxo de trabalho automatizado e ferramentas de gestão do acesso
à funcionalidade a cores.
• Produza documentos finalizados através de um toque num botão, com uma das nossas quatro opções de acabamento: caixa de correio HP
com 8 tabuleiros, empilhador/agrafador HP para 3.000 folhas, empilhador HP para 3.000 folhas ou sistema de acabamento multifunções
HP para 1000 folhas.
• Utilize o Software HP Digital Sending 4.0 (DSS 4.0)2 para capturar e encaminhar, em formato digital, informação baseada em papel.
• Acrescente o software opcional HP AutoStore ao DSS 4.0 para encaminhamento para aplicações de gestão de documentos.
• Tome conhecimento da vantagem da impressão a cores profissional sem arriscar as despesas: Os controlos do acesso à funcionalidade a cores
permitem controlar quando e como o seu grupo de trabalho usa cores, desactivando qualquer tarefa de impressão e cópia a cores desnecessária.

HP Color LaserJet 9500mfp,
com sistema de acabamento
multifunções e tabuleiro
de entrada de alta
capacidade opcional
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Apenas para países com aprovação de telecomunicações. Consulte a ficha técnica do Acessório de Fax Analógico MFP HP LaserJet 300.
O Software HP Digital Sending 4.0 é opcional (não incluído, vendido separadamente). O software é baseado em servidor; é necessário servidor.
A utilização de Consumíveis HP originais assegura a disponibilidade de todas as Características de Impressão HP.

HP Color LaserJet 9500mfp (a cores)
1.

Caixa de Correio HP com
8 tabuleiros apresentada.
Outros dispositivos de saída
incluem a Caixa de Correio HP
com 8 tabuleiros, o Empilhador
HP para 3 000 folhas e o
Agrafador/Empilhador para
3 000 folhas.

2.

O alimentador automático de
documentos (ADF) tem capacidade para 100 folhas de papel
e alimenta-as uma a uma.

3.

O painel de controlo baseado
num ecrã de toque fácil de
utilizar contém avisos de estado
configuráveis e funções de ajuda.

4.

Os quatro Cartuchos de
Impressão Inteligente HP de
alta capacidade aumentam
o nível de produtividade.

5.

Os quatro tambores de produção
de imagens separados ajudam
a manter um baixo custo por
página em páginas com uma
elevada cobertura do toner.

6.

A ventoinha e o filtro de ozono
ajudam a proteger a qualidade
do ar.

7.

O tabuleiro de entrada de
alta capacidade (HCI) para
2 000 folhas de série comporta
papel letter/A4 e aumenta
a capacidade de entrada até
3 100 folhas.

8.

Os tabuleiros 2 e 3 universalmente
ajustáveis (tabuleiros de entrada
para 500 folhas) detectam
automaticamente vários formatos
de papel standard e comportam
a impressão em papel de
formato personalizado.

9.

O módulo para impressão
duplex incorporado comporta
a impressão e cópia frente
e verso automáticas à velocidade
total do motor.
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10. O conector HP Jetlink permite-lhe
adicionar opções de acabamento
de terceiros.
11. Placa de ligação de
cópia (entrada/saída
aperfeiçoada [EIO]).
12. A FIH (foreign interface harness)
permite-lhe adicionar um
dispositivo de terceiros para
contabilização de trabalhos
de cópia externos.
13. O Servidor de Impressão Interno
Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
(EIO) comporta ligações em
rede de alta velocidade.
14. A porta USB 1.1 expande as
opções de conectividade.
15. O conector RJ11 permite
a transmissão analógica de faxes.
16. O disco rígido de 20 GB de série
(EIO) facilita o armazenamento
de trabalhos.

HP Color Laserjet 9500MFP
Ilustração com caixa de correio com 8 tabuleiros e tabuleiro de entrada de alta capacidade opcional

Uma excelente executante que garante retorno do investimento
O HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) proporciona uma excepcional
rentabilidade sobre o investimento graças ao seu preço acessível
e funcionamento económico, bem como à sua versatilidade, fiabilidade
e adaptabilidade.
• Reduza os custos ao manter um só dispositivo em vez de quatro,
ao gerir menos consumíveis e ao minimizar os requisitos de armazenamento dos consumíveis e as interrupções de funcionamento.
• A placa1 de fax analógico interno de série e a função enviar para
correio electrónico aumentam o valor do dispositivo, comportam
uma partilha de informações eficiente e melhoram a produtividade
do escritório.
• O HP DSS 4.0 automatiza o fluxo de trabalho dos seus documentos.
Reconsidere os processos de comunicação e distribua documentos
digitais na sala ao lado ou em todo o mundo. A redução dos processos
manuais não só permite que os conteúdos estejam disponíveis mais
cedo, como também que os processos sejam iniciados mais rapidamente,
reduzindo igualmente os custos de manusear e distribuir fisicamente
as informações. O armazenamento electrónico de conteúdos poupa
espaço físico e reduz os custos do armazenamento físico.
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Apenas para países com aprovação de telecomunicações. Consulte a ficha
técnica do Acessório de Fax Analógico MFP HP LaserJet 300.

• A impressão, cópia e digitalização frente e verso automáticas,
bem como a capacidade de impressão n numa folha (várias páginas
por folha) reduzem o gasto de papel e as consequentes exigências
relativamente aos recursos naturais.
• Os resultados de cores consistentes poupam tempo, toner e papel
que teriam sido desperdiçados na reimpressão.
• O consumo de energia reduz significativamente em modo inactivo,
o que poupa recursos naturais e dinheiro sem afectar o elevado
desempenho deste produto. Este produto está em conformidade
com a Energy Star® versão 1.0, que é um programa voluntário
para incentivar o desenvolvimento de produtos de escritório com
eficácia energética.
• O elemento que mais contribui para a produtividade do utilizador
e para o baixo custo de propriedade é a premiada fiabilidade do
equipamento, da assistência e dos serviços da HP. Durante 12 anos
consecutivos, a Hewlett-Packard recebeu consistentemente a melhor
classificação no inquérito relativo aos serviços e à fiabilidade realizado
pela PC Magazine e recentemente recebeu uma classificação A+ nunca
antes atribuída. Em vez de terem de lidar com frustrações e dispendiosos
períodos de inoperacionalidade, os utilizadores podem ter o seu
trabalho concluído!

Aumente a eficiência e a produtividade de grupos
de trabalho e departamentos exigentes.
Ferramentas de gestão de periféricos de rede mais
simples, fiáveis e completas
Simplifique a gestão de dispositivos com o HP Web Jetadmin. O HP Web Jetadmin oferece
um utilitário de gestão para periféricos de rede da HP e de terceiros e permite a instalação,
configuração, diagnóstico e gestão pró-activa de vários dispositivos remotamente. Execute
todas as tarefas de gestão de rede utilizando apenas um browser da Web normal.
O Servidor Web Incorporado HP executa diagnósticos remotos, envia avisos por correio
electrónico e automatiza a encomenda de consumíveis através do seu browser da Web,
poupando tempo e dinheiro.
Através do HP Web Jetadmin e do Servidor Web Incorporado HP, qualquer utilizador
da rede pode transferir informações, configurar um dispositivo ou actualizar o firmware
de modo rápido e fiável, melhorando a eficiência do grupo de trabalho e de TI.

A vantagem dos Consumíveis Inteligentes HP1
Os Papéis HP e os Cartuchos de Impressão HP LaserJet foram concebidos para funcionarem
em conjunto com as Impressoras HP, para que possa confiar na produção de documentos
profissionais de alta qualidade. A Tecnologia de Impressão Inteligente da HP é activada
sempre que instala um Cartucho de Impressão HP no MFP, permitindo-lhe controlar os consumíveis actuais, encomendar novos consumíveis e obter impressões perfeitas continuamente.
Cada Cartucho de Impressão HP ajusta continuamente as propriedades do toner para
garantir resultados de alta qualidade ao longo da vida útil do cartucho.
A detecção e resolução de problemas via remota, bem como os avisos pró-activos, fazem
com que o HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) e os Consumíveis HP sejam fáceis de gerir
e substituir. A conveniente encomenda on-line através do programa HP SureSupply simplifica
a gestão do inventário. (A disponibilidade do programa varia consoante a região.)

Da desordem ao digital
A lógica por detrás de um MFP é inegável. Porquê pagar por uma grande quantidade
de dispositivos autónomos e pelos respectivos consumíveis quando um único MFP com
capacidade de ligação em rede pode satisfazer todas as necessidades de um grupo
de trabalho?

Agora pode alargar a capacidade de envio do HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) com
HP DSS 4.0. Converta documentos de papel em formato digital para uma transmissão rápida,
fácil e segura através de uma ampla variedade de redes, incluindo a Internet. Através
de um toque num botão, os documentos podem ser enviados por correio electrónico
ou despachados para aparelhos de fax, ficheiros, PCs, pastas de rede ou listas de distribuição.
Com o HP AutoStore, alargue ainda mais as suas capacidades de envio digital. Capture,
processe e encaminhe documentos de forma inteligente para as aplicações de gestão
de conteúdos mais populares. Encaminhe integralmente os conteúdos para bases de dados
e infra-estruturas de gestão de documentos existentes. Capture, processe e encaminhe pilhas
de documentos baseados em papel para formatos digitais de forma rápida, simples e fiável.

Ferramentas de gestão do acesso à funcionalidade
a cores HP
A solução de controlos do acesso à funcionalidade a cores HP torna a impressão e cópia
a cores mais acessível do que nunca, ao ajudar a monitorizar a utilização das cores
e a controlá-la.
Para controlar a utilização das cores por trabalho, por utilizador e por dispositivo,
o Plug-in de Criação de Relatórios HP Web Jetadmin gera relatórios de utilização periódicos e em tempo real que facilitam o controlo da utilização das cores. Além disso, permite
atribuir custos a departamentos individuais com facilidade, ao serem acrescentadas
soluções de terceiros integradas pela HP.
O bloqueio de cópias a cores possibilita a protecção do dispositivo por palavra-passe,
passando este a ser usado como fotocopiadora apenas a preto e branco. É possível também
atribuir acesso à funcionalidade a cores a utilizadores ou grupos de trabalho específicos.
Dessa forma, os utilizadores que necessitam de facto de empregar cores, tais como equipas
de vendas e marketing, podem fazê-lo. Pode-se, alternativamente, pretender desactivar
a impressão a cores temporariamente, como, por exemplo, durante o fim-de-semana.
Contudo, designar certas aplicações para imprimir a cores e outras a preto e branco,
tais como mensagens electrónicas, leva-nos ao nível seguinte de controlo.
Este dispositivo inteligente ajuda os utilizadores a obter impressões a cores impressionantes
quando tal é uma mais-valia comercial e a permanecer com o preto e branco quando
é sensato para a actividade.
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Utilizando Consumíveis HP originais.

Escolha a melhor solução de saída de papel para a sua empresa
O HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) (modelo base) deve ser encomendado com um destes quatro dispositivos de saída de papel

Modelo base

O Tabuleiro de Entrada de Alta Capacidade para 2000 folhas (Q1891A) é opcional

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp (a cores)
Cabo de alimentação, fio telefónico
(apenas nos países com suporte de
fax), documentação da impressora,
CD-ROM com software da impressora, película para o painel de
controlo, cartuchos de impressão (4),
dois tabuleiros de entrada para
500 folhas, tabuleiro com várias
finalidades para 100 folhas,
tabuleiro de alta capacidade para
2 000 folhas (Q1891A), impressão
frente e verso automática, alimentador
automático de documentos, Servidor
de Impressão Fast Ethernet
HP Jetdirect 620n e disco rígido
de 20 GB EIO (E/S Aperfeiçoada)
– o dispositivo de saída de papel
necessário deve ser escolhido
e encomendado em separado.

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores) com caixa de correio
com 8 tabuleiros

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores) com empilhador

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores), com sistema de
acabamento multifunções

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores) com agrafador/empilhador

Q5693A – caixa de correio
com 8 tabuleiros
Cada tabuleiro da caixa de
correio pode ser designado para
um indivíduo, grupo de trabalho
ou departamento, com vista à
recuperação simples de trabalhos.
A caixa de correio também pode
ser configurada como classificador/
intercalador, empilhador e separador
de trabalhos.

C8084A – Empilhador
Empilha até 3 000 folhas
de papel com separação
de trabalhos em espinha.

C8088B – Sistema de
acabamento multifunções
Proporciona capacidade de empilhamento para até 1 000 folhas,
de agrafamento para até 50 folhas
de papel por trabalho, de dobragem
de folhas em conjuntos do estilo
de brochuras, para além da produção de folhetos brochados com
agrafos de até 10 folhas de papel.

C8085A – Agrafador/empilhador
Proporciona capacidade de
empilhamento de até 3 000 folhas,
assim como agrafamento em várias
posições para até 50 folhas de
papel por trabalho.

Especificações técnicas
Tecnologia de impressão

Informações para encomendas
A4: Até 24 ppm (a cores e a preto)
A3: Até 12 ppm (a cores e a preto)
Saída da primeira página: aproximadamente 20 seg.
Tempo de aquecimento: 2,5 min. (modo de poupança de energia); 5,9 min. (arranque a frio)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores)
Deve ser encomendado com um dos
quatro dispositivos de saída de papel.

As calibragens irão acontecer e irão abrandar a impressão geral.

Processador

533 MHz, Processador MIPS 20KC (incorporado no sistema ASIC)

Memória

512 MB de série, 20 GB, um slot CompactFlash™ aberto

Impressão

Tecnologia:
Resolução:
Linguagens:
Tipos de caracteres/fontes:
Ciclo de produtividade:
Área máxima de impressão:
Margens:

Laser
A cores, melhorado, 600 x 600 ppp com HP Imageret 4800
HP PCL 5c, HP PCL 6, Emulação HP Postscript Nível 3
80 fontes TrueType™ dimensionáveis
Até 200 000 páginas por mês
297,5 x 461,5 mm1
Superior: 4,2 mm; esquerda: 4,2 mm; direita: 4,2 mm; inferior: 4,2 mm1

Modem:
Telecom:

Resolução:
Marcação imediata:

Até 33,6 kbps
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Indústria Canadá CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México),
PTC-200 (Nova Zelândia), AS/ACIF S002: 2001 (Austrália), IDA PSTN1 (Singapura), TPS002-01 (Malásia),
IG 0005-11 (Ilha Formosa), HKTA 2011 (Região Administrativa Especial de Hong Kong),
YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)
De série: 200 x 100 ppp; fine: 200 x 200 ppp; superfine: 300 x 300 ppp
100 (cada uma pode conter 100 números)

Transmissão digital (digital sending)

Formatos dos ficheiros:
Instalação:

Digitalização

Fax

Consumíveis
C8550A Cartucho de Impressão Inteligente
HP Color LaserJet (a cores), preto2
C8551A Cartucho de Impressão Inteligente
HP Color LaserJet (a cores), turquesa2
C8552A Cartucho de Impressão Inteligente
HP Color LaserJet (a cores), amarelo2
C8553A Cartucho de Impressão Inteligente
HP Color LaserJet (a cores), magenta2
C8560A

Tambor de Produção de Imagens
Inteligente HP Color LaserJet
(a cores), preto2

C8561A

Tambor de Produção de Imagens
Inteligente HP Color LaserJet
(a cores), turquesa2

PDF, JPEG, TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, Servidor Web Incorporado

C8562A

Tipo:
Resolução:
Profundidade de bits:
Níveis de cinzento:
Área que pode ser digitalizada:
Formato máximo dos
suportes de impressão:
Margens:

De base plana, com alimentador automático de documentos (ADF)
Óptica de 600 ppp
8 bits/canal (16,7 milhões de cores)
256

Tambor de Produção de Imagens
Inteligente HP Color LaserJet
(a cores), amarelo2

C8563A

Tambor de Produção de Imagens
Inteligente HP Color LaserJet
(a cores), magenta2

C8555A
29,7 x 42 cm
Esquerda: 4,2 mm; superior: 4,2 mm; direita: 4,2 mm; inferior: 4,2 mm

Kit de Transmissão de Imagens
HP Color LaserJet (a cores)2

C8556A

Cópia

Várias cópias:
Redução/ampliação:

1-999
25 a 400%

Kit de Fusor HP Color LaserJet
(a cores) (110 e 220 volts)2

C8554A

Manuseamento de suportes

Entrada
Formato
Tabuleiro 1
A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablóide, executive, 98 x 191 a 306 x 470 mm
Tabuleiro 2/3
A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablóide, executive, 148 x 210 a 297 x 432 mm
Unidade duplex A3, A4, A5, B4, B5, executive
Saída: Envelopes: 50
Impressão frente e verso: Automática (suporte fornecido para controlador manual e standard)

Kit de Limpeza HP Color LaserJet
(a cores)2

C4287A

DIMM flash de 4 MB HP

Tipos de suportes de impressão
Interface e conectividade

Papel (normal, pré-impresso, timbrado, perfurado, vegetal, lustroso, HP espesso e lustroso, espesso e lustroso não HP, reciclado, a cores,
resistente), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina
De série: Porta paralela tipo C em conformidade com a IEEE 1284, Servidor de Impressão Fast Ethernet HP Jetdirect 620n em slot EIO (E/S
Aperfeiçoada), disco rígido em slot EIO (E/S Aperfeiçoada), placa do processador de cópia em slot EIO (E/S Aperfeiçoada), HP Jetlink e fax
Opcional: Servidores de Impressão Internos HP Jetdirect, Servidores de Impressão Externos HP Jetdirect, Servidor de Impressão sem Fios
e Adaptador de Impressora, Servidor de Impressão Interno Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n EIO (E/S Aperfeiçoada), Servidor de Impressão
Externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (porta USB 2.0), Servidor de Impressão Externo Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (porta USB 1.1),
Servidor de Impressão Externo HP Jetdirect 300x (porta paralela), Servidor de Impressão Externo HP Jetdirect 500x (3 portas paralelas),
Servidor de Impressão Interno Sem Fios HP Jetdirect 680n 802.11b EIO (E/S Aperfeiçoada), Servidor de Impressão Externo Sem Fios
HP Jetdirect 380x 802.11b (porta USB 1.1), Adaptador de Impressora Sem Fios Bluetooth HP bt1300 (para USB ou paralela)

Compatibilidade de sistemas operativos

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 e posterior, Mac OS X v 10.1 e posterior
Controladores e software de impressora actuais para todos os sistemas operativos comportados disponíveis em http://www.hp.com/clj9500mfp;
se não tiver acesso à Internet, consulte o panfleto de apoio incluído na caixa da impressora

Compatibilidade de sistemas
operativos de rede

De série: Através de Servidores de Impressão HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003;
Apple Mac OS 8.6 e posterior; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x e posterior; SuSE Linux 6.x e posterior; HP-UX 10.20,
11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (apenas sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 e posterior; MPE-iX

Requisitos mínimos do sistema

Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90 com 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 150 com 32 MB de RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90
com 32 MB de RAM; Windows 2000: processador a 300 MHz com 64 MB de RAM; Microsoft Windows XP: processador a 233 MHz com 64
MB de RAM; 180 MB de espaço livre em disco para Windows; 160 MB para Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 ou posterior;
unidade CD-ROM ou ligação à Internet; porta paralela dedicada em conformidade com a IEEE 1284

Memória

Manuseamento de papel
Q5693A

Caixa de Correio HP
com 8 tabuleiros

C8084A

Empilhador de Saída HP

C8085A

Empilhador/Agrafador
de Saída HP

C8088B

Sistema de Acabamento
Multifunções HP

Q1891A

Tabuleiro de Entrada de
Alta Capacidade HP

J7960G

Servidor de Impressão
Interno HP Jetdirect 625n

J7942G

Servidor de Impressão
Externo HP Jetdirect en3700

Conectividade

J3263G
Servidor de Impressão Externo
HP Jetdirect 300x (paralelo/10/100TX)
J7951G

Servidor de Impressão Externo
802.11g Sem Fios e Fast Ethernet
HP Jetdirect ew2400

J7961G

Servidor de Impressão Interno
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Software de série

Controladores de impressão e software de instalação em CD-ROM [HP PCL 6, Emulação HP Postscript Nível 3 (apenas controladores de 32 bits)];
HP PCL 5c (disponibilizada ao instalar impressora)

Painel de controlo

Três LEDs de indicação, um teclado numérico de 10 teclas e um visor de ecrã de toque gráfico (193 mm x 72 mm)

Gestão da impressora

HP Web Jetadmin, Utilitário HP LaserJet, Servidor Web Incorporado

Requisitos de energia

220 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 amperes

Dimensões (l x pr x a)

Fora da caixa: 1 598 x 835 x 1 219 mm (com dispositivos de entrada e saída colocados, todos os tabuleiros fechados e com a tampa do
scanner fechada)

T1943AA

HP AutoStore

Peso

Fora da caixa: 130 kg (sem cartuchos de impressão nem tambores de produção de imagens); na caixa: 217,57 kg

T1936AA

Ambiente de funcionamento

Variações ambientais: Temperatura de funcionamento: 15 a 30° C, temperatura de funcionamento recomendada: 20 a 26° C, humidade
de funcionamento: 10 a 80% HR, humidade de funcionamento recomendada: 20 a 50% HR, temperatura de armazenamento: 0 a 35° C,
humidade de armazenamento: 5 a 95% HR. Níveis de ruído conforme a ISO 9296, potência sonora: LwAd 7,3 B(A) a imprimir/ao copiar

Software HP Digital
Sending 4.0

Segurança

Argentina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrália (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 N.° 60950-00), China (GB4943),
República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estónia (EEI EN60950-IEC 60825-1), UE (Marca CE – Directiva relativa a Baixa Tensão
73/23/CEE), Alemanha (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Hungria (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Lituânia (LS-IEC 60950-IEC 60825-1),
México (NOM NYCE NOM 019 SCFI), Rússia (GOST- R50377), Eslováquia (IEC 60950-IEC60825-1), Eslovénia (SQI-IEC 60950-EN60825-1),
África do Sul (IEC 60950-IEC60825-1), EUA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Capítulo 1 Subcapítulo J sobre lasers); Produto Laser/LED da Classe 1

U2014A/E

Certificações

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Classe A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15
Classe B/ICES-003, Edição 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva CEM 89/336/CEE e a Directiva relativa a Baixa Tensão
73/23/CEE, portadora da Marca CE em conformidade. Energy Star®

H4603A/E
Pacote de Assistência HP, no
mesmo dia, no local de instalação, 3 anos

Garantia

Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local de instalação

1
2

Válido apenas com as linguagens Postscript e PCL 6.
O conjunto completo de Consumíveis Inteligentes HP Color LaserJet 9500 (a cores) concebido especificamente para a Impressora HP Color LaserJet 9500 series (a cores) inclui um Cartucho de Impressão HP preto,
turquesa, amarelo e magenta [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], um Kit de Limpeza de Imagens HP [C8554A], um Kit de Transmissão de Imagens HP [C8555A], um Kit de Fusor de Imagem HP [C8556A] e um
Tambor de Produção de Imagens Preto, Turquesa, Amarelo e Magenta HP [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A]

http://www.hp.com

http://www.hp.pt

http://www.hp.com/go/all-in-one

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam
aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada do que está contido neste documento poderá ser
considerado como uma garantia adicional. A HP não poderá ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões relativas a este documento.
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Software

Serviços e suporte
Instalação e configuração
em rede

H4597A/E
Pacote de Assistência HP, no
dia seguinte, no local de instalação, 3 anos

U2039PA/PE

Pacote de Assistência HP,
pós-garantia, no dia seguinte,
no local de instalação, 1 ano

U2037PA/PE

Pacote de Assistência HP,
pós-garantia, no mesmo dia,
no local de instalação, 1 ano

