
Ficha técnica

Impressora portátil HP
OfficeJet 200
Impressão profissional a partir de praticamente qualquer
lugar

Transforme o mundo no seu
escritório com a potente impressão
portátil, sem necessidade de rede.1

Esta rápida e silenciosa impressora
imprime mais páginas por
consumível e tem uma bateria de
longa duração.2

Destaques

● Velo. de imp.: Em CA: até 10 ppm a preto;
até 7 ppm a cores

● Saída da primeira página: Em CA: em
apenas 12 segundos a preto; em apenas 14
segundos a cores

● Conectividade: 1 USB 2.0 + Wi-Fi padrão

● Ecrã: Visor gráfico monocromático (MGD) de
alta resolução de 5,08 cm (2 pol.)

Fácil impressão portátil em qualquer lugar
● Simplesmente imprima a partir do seu portátil ou dispositivos móveis sem fios, com ou

sem um router.1,3

● Comece a imprimir em minutos. O HP Auto Wireless Connect simplifica o processo de
configuração.

● Esta impressora duradoura e compacta é facilmente transportada no seu automóvel, na
sua mochila e muito mais, para uma prática impressão a partir de qualquer lugar.

Assuma a liderança com a rápida e fácil impressão móvel
● Reduza as interrupções de carregamento graças a uma bateria de longa duração.

● Obtenha rendimentos de página mais elevados do que com qualquer outra impressora
do segmento, utilizando os tinteiros HP originais.2

● Marque o ritmo para o sucesso, onde quer que vá. Encare facilmente o seu dia de
trabalho com rápidas velocidades de impressão.4

● Mantenha a produtividade, graças a um painel de controlo de grandes dimensões e fácil
de utilizar.

Qualidade e fiabilidade aliadas ao elevado desempenho
● Encare facilmente o seu dia de trabalho. Recarregue a bateria da sua impressora a partir

de casa, no automóvel ou no escritório, e muito mais.5

● Ligue a impressora à fonte de alimentação CA para recarregá-la em 90 minutos
enquanto está desligada, graças ao HP Fast Charge.6

● Reduza interrupções com o design de excelência e o desempenho silencioso.
Impressione os seus clientes, sem interrupções barulhentas.

● Imprima sempre documentos de elevada qualidade com uma impressora desenhada e
criada para ser fiável.



Impressora portátil HP OfficeJet 200

Especificações técnicas
Funções Imprimir

Velocidade de impressão Em CA: até 10 ppm; Com a bateria: Até 9 ppm ISO preto (A4); Em CA: até 7
ppm; Com a bateria: Até 6 ppm ISO a cores (A4)
Velocidade de impressão da primeira página:Em CA: em apenas 12 segundos;
Com a bateria: em apenas 12 segundos preto (A4, pronta) ;Em CA: em apenas
14 segundos; Com a bateria: em apenas 15 segundos a cores (A4, pronta)

Resolução de impressão Até 1200 x 1200 ppp prestados (se imprimir a partir de um computador) A
preto; Até 4 800 x 1 200 ppp optimizados a cores (ao imprimir a partir de um
computador e 1 200 ppp de entrada)

Tecnologia de impressão Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão Margens de impressão: Superior: 3 mm; Inferior: 3 mm; Esquerda: 3 mm;
Direita: 3 mm; Área máxima de impressão: 209,9 x 349,6 mm

Idiomas de impressão HP PCL 3 GUI

Capacidades de Impressão Impressão sem margens: Sim (até 127 x 177 mm)

Número de tinteiros 2: 1 preto, 1 de cor (ciano, magenta, amarelo)

Capacidade de impressão portátil HP ePrint; Impressão Wireless Direct

Ciclo mensal de impressão Até 500 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 300

Sensor automático de papel Sim

Velocidade do processador 525 MHz

Ecrã Visor gráfico monocromático (MGD) de alta resolução de 5,08 cm (2 pol.)

Capacidade sem fios Sim, através de rede sem fios incorporada

Conectividade Standard 1 USB 2.0; Wi-Fi

Capacidades de Rede Sim, através de rede sem fios incorporada

Memória Standard 128 MB DDR3; máximo 128 MB

Compatibilidade da placa de memória Nenhum

Tipos de suportes de impressão Papel normal, papel de fotografia HP, papel HP Matte profissional e para
brochuras, papel HP Matte para apresentações, papel HP brilhante profissional
e para brochuras, outros papéis de fotografia para jato de tinta, outros papéis
mate para jato de tinta, outros papéis brilhantes para jato de tinta, papel
normal, leve/reciclado

Formatos dos suportes de impressão admitido A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Envelopes (A2, C5, C6, DL); Fotografia
(10 x 15 cm); personalizado: 76,2 x 216 to 101 x 355,6 mm

Manipulação de suportes Capacidade de entrada: De até 50; Até 5 Transparências; Até 5 Envelopes; De
até 20 Postais; De até 20 papel de qualidade fotográfica
Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de controladores)

Gramagem do papel Admitido: 60 a 300 g/m²; Recomendados: 75 g/m²

Conteúdo da embalagem CZ993A: Impressora portátil HP OfficeJet 200; Tinteiro HP de inicialização 62
Preto (aprox. 200 páginas); Bateria para HP OfficeJet série 200; Tinteiro HP de
inicialização 62 Tricolor (aprox. 120 páginas); CD com software; Cartaz de
configuração; Cabo de alimentação

Acessórios M9L89A Bateria para HP OfficeJet série 200
Q6282A Estojo de portátil e impressora portátil HP

Consumíveis N9J71AE Conjunto Duplo de Tinteiros HP originais 62 Preto/Tricolor
C2P04AE Tinteiro HP original 62 Preto aprox. 200 pág.
C2P06AE Tinteiro HP original 62 Tricolor aprox. 165 pág.
C2P05AE Tinteiro HP original 62XL Preto de elevado rendimento aprox. 600 pág.
C2P07AE Tinteiro HP original 62XL Tricolor de elevado rendimento aprox. 415
páginas
CHP710 Papel HP para impressão All-in-One - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
CHP210 Papel HP para impressão - 500 folhas/A4/210 x 297 mm

Sistemas Operativos Compatíveis Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco
rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet
Explorer; Windows Vista: apenas 32 bits, 2 GB de espaço disponível em disco
rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet
Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espaço disponível no disco rígido; necessita de
Internet; Linux USB (para obter mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos Mínimos do Sistema Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espaço disponível em
disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet
Explorer; Windows Vista: apenas 32 bits, 2 GB de espaço disponível em disco
rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet
Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espaço disponível no disco rígido; necessita de
Internet; USB; Linux (para obter mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9); 1 GB de espaço disponível; necessita de Internet; USB

Software Incluído HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensões da impressora (L x P x A) Mínimos: 364 x 186 x 69 mm; máximo: 364 x 260 x 214 mm (com tabuleiro de
entrada opcional)

Dimensões do Pacote (A x L x P) 495 x 119 x 243 mm

Peso da impressora 2,1 kg, (2,2 kg com bateria)

Peso do Pacote 3,6 kg

Ambiente de funcionamento Temperatura: 5 até 40°C, Humidade: 15 a 90% HR

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

Acústica Emissões de potência acústica: 5,4 B(A) (Melhor); 6,0 B(A) (Normal); 6,2 B(A)
(Rascunho rápido); Emissões de Pressão Acústica: 42 dB(A) (Melhor); 47 dB(A)
(Normal); 49 dB(A) (Rascunho rápido)

Alimentação requisitos: Tensão de entrada: 200 até 240 V CA a 50 até 60 Hz
consumo: 15 watts (ativa), 0,17 watts (desligar manual), 3,9 watts (em
espera), 1,14 watts (em suspensão).
tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado

Certificações Certificado ENERGY STAR: Sim

País de Origem Fabricado na Tailândia

Garantia Garantia de hardware comercial de um ano; Suporte via web disponível 24
horas por dia, 7 dias por semana

Serviços e suporte UG196E HP Care Pack durante 3 anos com troca normal para impressoras
Officejet
UG072E HP Care Pack durante 3 anos com troca no dia seguinte para
impressoras Officejet
UG245E HP Care Pack durante 3 anos com suporte de devolução para
impressoras Officejet
(UG196E: todos os países EMEA, exceto Médio Oriente, África, África do Sul,
Israel, Turquia, UG072E: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França,
Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia,
Suíça, Reino Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia, Eslováquia,
UG245E: Médio Oriente, África, África do Sul, Israel, Turquia)

Notas de rodapé
1 Antes da impressão, o dispositivo móvel deverá estar ligado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora multifunções ou impressora com capacidade Wi-Fi Direct. Dependendo do dispositivo móvel, poderá ainda ser necessária uma aplicação ou um
controlador. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.; 2 A afirmação de melhor desempenho do segmento compara todas as impressoras portáteis a cores de jato de
tinta em outubro de 2015, com base na quota de mercado conforme comunicada pela IDC no Q2 de 2015 e nas especificações publicadas pelos fabricantes.; 3 A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fios ou
tenham uma ligação sem fios direta. A impressão remota requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à Internet. Para obter mais detalhes sobre como imprimir e sobre a eventual necessidade de uma aplicação, consulte
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 As velocidades de impressão poderão variar de acordo com a fonte de alimentação. Exclui o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5

Suporta o carregamento USB em modo desligado ("OFF") quando ligado a uma porta de carregamento USB com capacidade de carga mínima de 1 A.; 6 A tecnologia HP Fast Charge recarrega até 90% da sua bateria normal em 90 minutos quando recarregada a
partir de uma fonte de alimentação CA e com o sistema desligado. Quando a impressora está ligada, o tempo de carregamento poderá aumentar e irá variar de acordo com a utilização.
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