Ficha técnica

Impressora All-in-One Portátil
HP Officejet 150

Mantenha-se produtivo
enquanto está fora do
escritório com esta all-in-one
compacta e portátil. Digitalize
e copie onde quer que vá e
imprima documentos com
qualidade profissional, sem
fios, a partir do seu PC e
dispositivo móvel. , , , ,
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Mantenha-se produtivo enquanto viaja com a primeira impressora multifunções de jacto de tinta
em todo o mundo.1
● Imprima, digitalize e copie quando e onde mais lhe convier, utilizando o ecrã tátil a cores e intuitivo de
5,99 cm.2
● Digitalize para o seu PC, e-mail, unidade USB ou cartão de memória e converta documentos para os
formatos PDF e JPEG.2
● Deixe a imprimir documentos em páginas múltiplas– carregue até 50 folhas no tabuleiro de papel
incorporado.
● Desfrute da garantia de fiabilidade HP – design resistente, testado relativamente a quedas para
condições difíceis e um ciclo de funcionamento mensal de 500 páginas.

Imprima, digitalize e copie - tenha ao seu dispor todas as ferramentas que precisa num
dispositivo compacto.2
● Imprima quando lhe for mais conveniente – no aeroporto, num hotel ou durante uma reunião –
utilizando o Bluetooth® incorporado.3
Velo. de imp.: Até 5 ppm a preto ISO (A4); Até 3,5 ppm a
cores ISO (A4)
Manusea. do papel: Tabuleiro de entrada para 50 folhas
Ciclo de prod.: Até 500 páginas (A4)
RMPV: 100 a 500 páginas (impressão)

● Mantenha-se produtivo quando isto é verdadeiramente importante – a bateria de iões de lítio incluída
imprime até 500 páginas numa carga completa.
● Carregue e alimente utilizando o Adaptador CA Inteligente HP de 65W incluído - também funciona
com o seu portátil HP, não sendo portanto necessários múltiplos adaptadores.
● Continue a imprimir por mais tempo com os tinteiros originais HP opcionais de grande capacidade.4

Imprima sem fios a partir do seu dispositivo móvel.
● Tire partido de uma impressão móvel conveniente a partir de uma all-in-one fiável e compacta.
● Imprima documentos de qualidade profissional a partir de portáteis selecionados, smartphones e
telemóveis com tecnologia Bluetooth®.3
● Adicione facilmente a impressão direta sem fios e tecnologia de impressão através de toque com o
acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w.4,5,6
● Obtenha resultados rapidamente com velocidades até 22 ppm a preto/18 ppm a cores e velocidades
de qualidade ISO até 5 ppm a preto/3,5 ppm a cores.
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Especificações técnicas
Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Funções

Impressão, cópia, digitalização

Velocidade de impressão

Até 5 ppm ISO preto (A4); Até 3,5 ppm ISO a cores (A4)
Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para
obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims

Conectividade de série

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 PictBridge; 1 ranhura para cartão de memória; 1
Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Capacidade sem fios

Sim, Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Manuseamento de suportes

Capacidade de entrada: Até 50 folhas (papel normal);
Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de controladores)

Ciclo mensal de produtividade

Até 500 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 500 páginas

Idiomas de impressão

HP PCL 3 GUI

Capacidades de Impressão

Impressão sem margens: Sim (até 10 x 15 cm); Suporte para impressão directa:
Ranhuras para cartões de memória; Câmaras PictBridge

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 2,0 mm; Inferior: 3,0 mm; Esquerda: 3,3 mm;
Direita: 3,3 mm

Resolução de impressão

Até 600 x 600 ppp renderizados (se imprimir a partir de um computador) A preto;
Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor (ao imprimir de computador em papéis HP
foto e 1200 ppp de entrada seleccionados) a cores

Memória

64 MB

Capacidade do alimentador automático
de documentos

1 folha

Definições de copiadora

Legal a Letter; A4 a Letter; Número máximo de cópias: Até 99 cópias: Resolução de
cópia: Até 600 x 600 ppp

Velocidade de cópia

Até 4 ppm preto ISO (A4), Até 2 ppm cores ISO (A4)

Especificações do scanner

Tipo de scanner: Alimentação de folhas; Tecnologia de digitalização: CIS; Modos de
entrada de digitalização: Cópia, digitalização no painel frontal; Controlador de
software AIO HP Officejet 150 Mobile; Versão TWAIN: Versão 1,9; Resolução ótica
de digitalização: Até 600 ppp

Conteúdo da embalagem

CN550A Impressora All-in-One Portátil HP Officejet 150 (L511a), tinteiro preto HP
337 para impressão a jato de tinta (~420 páginas), tinteiro tricolor HP 343 para
impressão a jato de tinta (~330 páginas), bateria de iões de lítio, CD de
introdução/guia de configuração, transformador Smart HP de 65W, pano de
limpeza da trajetória do papel no ADF

Acessórios

CQ775A Bateria para Impressoras Portáteis HP Officejet
CZ274A Adaptador Automóvel Impressora Portátil HP Officejet
ED494AA Adaptador Inteligente de CA, 65 W, HP
Q6282A Estojo de portátil e impressora portátil HP

Conectividade

E5K46A Acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w

Consumíveis

C8765EE Tinteiro HP Original 338 Preto aprox. 480 pág.
C8766EE Tinteiro HP Original 343 Tricolor aprox. 330 pág.
C9363EE Tinteiro HP Original 344 Tricolor aprox. 560 pág.
C9364EE Tinteiro HP Original 337 Preto aprox. 420 pág.
C9364EE Tinteiro HP Original 337 Preto
Para mais informação acerca do rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem

Software incluído

Software OCR integrado. HP Document Manager

Peso de suportes

Tabuleiro 1: 64 a 90 g/m² (papel normal); 75 a 90 g/m² (envelope); até 162 g/m²
(cartão)

Tipos de suportes

Papel (jacto de tinta, fotográfico, simples), cartões (saudações, índices), envelopes,
etiquetas, folhetos

Formatos dos suportes de impressão

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm, Envelope (C5, C6, DL); Personalizado: 76,2 x
101,6 a 215,90 x 355,6 mm

Dimensões da impressora (L x P x A)

350 x 171 x 90 mm

Dimensões da embalagem (L x P x A)

424 x 221 x 255 mm

Peso da impressora

2,9 kg, (3,1 kg com bateria)

Peso da embalagem

4,4 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40 ºC, Humidade: 15 a 90% HR

armazenamento

Temperatura: -40 até 60 ºC, Humidade: 20 a 90% HR

Acústica

Emissões de potência acústica: 5,0 B(A) (melhor); 5,6 B(A) (normal); 6,1 B(A)
(Rascunho rápido); Emissões de pressão acústica: 38 dB(A) (melhor); 43 dB(A)
(normal); 48 dB(A) (Rascunho rápido)

Alimentação

Requisitos: Tensão de entrada: 90 até 132 V CA, 47 até 63 Hz; 180 até 264 V CA a
47 até 63 Hz
Consumo: 65 Watts (no máximo), 22 Watts (a imprimir), 6,4 Watts (em espera), 3,2
Watts (inativa), 0,4 Watts (desligada manualmente)

Profundidade de bits / níveis de escala
de cinzentos

24 bits/ 256

Área digitalizável

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

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)

Painel de controlo

Ecrã tátil de 6 cm com CGD (visor gráfico a cores)

Certificações

UE (Directiva CEM)

Sistemas operativos compatíveis

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (32 bits) SP2; Mac OS X
v10.5.8, v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (Para obter mais informações,
consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

País de origem

Produto da Malásia

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.

Serviço e suporte

UG196E - HP Care Pack durante 3 anos com troca padrão por impressoras Officejet
(Disponível em todos os países da Europa, Médio Oriente e África)
UG072E - HP Care Pack durante 3 anos com troca no dia seguinte por impressoras
Officejet (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).

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows® 8: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2
GB de espaço disponível no disco rígido, unidade CD-ROM/DVD ou ligação à
Internet, porta USB; Windows 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 1,1 GB de espaço disponível no disco rígido, unidade CD-ROM/DVD ou ligação
à Internet, porta USB; Windows Vista®: Processador de 800 MHz de 32 bits (x86) ou
64 bits (x64), 1 GB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD
ou ligação à Internet, porta USB; Windows XP (32 bits) SP2: Processador Intel®
Pentium® II, Celeron® ou compatível, 233 MHz ou superior, 600 MB de espaço no
disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB. Windows 8:
http://www.hp.com/go/Windows8
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, 1 GB de espaço de
disco rígido livre, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, porta USB

1Com base na pesquisa do mercado de A4 impressoras a jato de tinta móveis equiparáveis a menos de €500 desde Setembro de 2011.
2Para melhor qualidade de digitalização/cópia, evite digitalizar/copiar sob luz solar direta/intensa.

3Para impressão Bluetooth®, o dispositivo deve ser compatível com Bluetooth® e pode ser necessária uma aplicação ou software de impressão.

4Os tinteiros de alta capacidade e o acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w não estão incluídos, tendo de ser adquiridos em separado.

5Para impressão direta sem fios com o acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w opcional, o dispositivo móvel pode necessitar de uma aplicação ou software de impressão. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até à impressora. Note

que enquanto o seu dispositivo móvel estiver ligado diretamente à impressora, o acesso a conteúdos que requerem suporte de Internet (como páginas Web ou documentos armazenados na nuvem) podem não ser suportados enquanto o dispositivo se encontrar no modo direto sem fios
HP.
6Para a capacidade impressão através de toque com o acessório de impressão móvel NFC/sem fios HP 1200w opcional, o dispositivo móvel deve suportar impressão com capacidade NFC.
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