Folheto de especificações

Impressora HP LaserJet Pro
P1102w
Impressão HP LaserJet sem
fio acessível, compartilhada,
em casa ou no escritório,
usando uma das mais
eficientes impressoras a laser
no planeta. Imprima
virtualmente de qualquer
lugar com HP ePrint. conecte
e imprima com HP Smart
Install.
212
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3

Imprima sem fio em sua casa ou escritório.2
Coloque a impressora na rede sem necessidade de cabos adicionais, usando a conexão de rede sem
fio 802.11 b/g.2
● Imprima até 19 ppm, carta/18 ppm A4.
● Comece e finalize impressão com mais rapidez com a tecnologia Instant-on.
● Imprima em uma grande variedade de mídias, usando a bandeja para 150 folhas de papel e slot de
entrada prioritária para 10 folhas.

●

Permaneça centrado em suas tarefas com impressão móvel fácil, configuração
rápida.
13

Imprima virtualmente em qualquer lugar com HP ePrint.13
● Imprima facilmente a partir de dispositivos móveis—sem uma conexão de rede—usando o HP ePrint
Wireless Direct Printing.9
● Conecte e imprima, sem necessidade de CD com HP Smart Install.3
● Configure e comece a imprimir imediatamente com um painel de controle intuitivo, fácil de usar.
●

Reduza seu impacto e proteja seu resultado final.

Conserve recursos e poupe dinheiro com recursos que economizam papel e energia.
Reduza o desperdício de papel imprimindo somente o conteúdo que deseja, usando HP Smart Print.7
● Economize espaço com uma impressora ultra compacta com um design industrial, elegante.
● A HP ajuda reduzir seu impacto: menos embalagens, além de reciclagem de cartucho gratuita com HP
Planet Partners.8

●
●

Crie impressões profissionais, com ótima relação custo-benefício.

Crie documentos de negócios com qualidade profissional com textos em negrito, nítidos e imagens
claras.
● Obtenha qualidade de impressão melhorada com HP FastRes 1200.11
● Busque e compre cartuchos HP originais em apenas alguns cliques com HP SureSupply.4
● Confirme se seu cartucho é HP original para desempenho confiável, usando o software HP Cartridge
Authentication.
●

1Admite os seguintes dispositivos executando iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou posterior), iPod touch® (3ª geração ou posterior). Funciona com impressoras

compatíveis com HP AirPrint™, e é necessário que a impressora esteja conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente
físico e da distância do ponto de acesso. AirPrint, o logotipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros
países. 2O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. 3HP Smart Install funciona
apenas com Windows. 4Os recursos do programa e a disponibilidade podem variar de acordo com o país. Para mais informações, visite www.hp.com/learn/suresupply.
5Comparada com fusão tradicional. 6Os recursos HP Auto-On e Auto-Off estão sujeitos à impressora e às configurações. 7Admite Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 e 9.0, assim
como versões do Firefox 3.5 através de 5.01. 8A disponibilidade do programa varia. A devolução e reciclagem de cartuchos de impressão HP estão disponíveis atualmente em
mais de 50 países e territórios ao redor do mundo através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes com endereço e caixas de
coleta por volume, visite www.hp.com/recycle. 9O dispositivo móvel deve ser compatível com conexão sem fio. A impressora deve ser compatível com HP ePrint. O recurso pode
requerer driver ou aplicativos, disponíveis para download em www.hp.com/go/eprintcenter. 10A reciclagem de embalagem de papelão pode não estar disponível em sua área.
11HP FastRes 1200 oferece a melhor configuração de qualidade de impressão para este dispositivo. Escolha HP FastRes 600 para impressão rápida. 12Energia consumida com
base nos resultados de medição TEC competitivos encontrados em www.energystar.gov, www.eu-energystar.org e nas especificações técnicas publicadas pelos fabricantes para
impressoras monocromáticas de função básica e impressoras coloridas a laser até janeiro de 2012. A configuração e uso individual do produto afetarão o consumo de energia.
13Requer uma conexão com a Internet para a impressora. O recurso funciona com qualquer dispositivo conectado apto para Internet e e-mail. Requer registro de conta de HP Web
Services. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista dos tipos de documentos e imagens admitidos, visite www.hp.com/go/eprintcenter. E para obter soluções
adicionais, visite www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
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Impressora HP LaserJet Pro P1102w Tabela de especificações
Sistemas operacionais compatíveis

Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64
bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v
10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (acesse http://www.hplip.net para atualizar)

HP FastRes 600, HP FastRes 1200

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64
bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v
10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (acesse http://www.hplip.net para atualizar)

Número dos cartuchos de impressão

1 (preto)

PC: Windows 8, Windows 7 32 bit/64 bit: 1 GB de RAM; Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows

Impressão central

Requisitos Mínimos do Sistema

Idiomas padrão de impressora
Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

HP ePrint, Apple AirPrint™, Impressão direta sem fio, Smart Install, tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off

Gestão da Impressora

Status e alertas HP; Monitoramento de uso HP (somente CD de instalação)

Conectividade padrão

1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 WiFi 802.11b/g

Alimentação

Capacidades de Rede

Através de rede sem fio Wi-Fi 802.11 b/g integrada

Tipo de fonte de alimentação: Interno; Requisitos de Energia: Tensão de entrada 115 a 127 VCA
(+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 amperes; Consumo de energia: 370 watts (imprimindo), 2,7 watts
(pronta), 2 watts (desligamento automático), 0,6 watts (desligamento manual)7

Pronto para trabalhar em rede

Padrão (WiFi 802.11b/g incorporada)
Sim, WiFi 802.11b/g

Acústica

Capacidade sem fios

Emissões de potência acústica (ativas): 6,4 B(A)8; Emissão de poder acústico (pronto): Inaudível;
Emissões de pressão acústica (prontas): 50 dB(A); Emissão de pressão acústica (pronta):

Capacidade de impressão móvel

HP ePrint, Apple AirPrint™, Impressão direta sem fios2

Memória

Padrão: 8 MB; Máximo: 8 MB

Velocidade do processador

266 MHz

Velocidade de impressão

A4: Até 18 ppm1 Preto; Velocidade de impressão da primeira página: Até 8,5 segundos Preto

Resolução de impressão

Preto (Melhor): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi)

Tecnologia de impressão

Laser

Tecnologias de resolução de
impressão

Ciclo de trabalho

Mensalmente, A4: Até 5000 páginas3

Volume mensal de páginas
recomendado

250 até 15004

Tipos de mídia suportados

Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina,
transparências, postais

Peso suportado da mídia

60 a 163 g/m²

Tamanhos de mídia suportados

A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5)

Tamanhos personalizados das mídias Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação
prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm
Manuseamento de papel

XP, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003: 512 MB de RAM; todos os
sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB; Mac: Mac OS X v
10.5, 10.6, 10.7; 256 MB de RAM; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de
CD-ROM; Porta USB

Inaudível

Ambiente de funcionamento

Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5 ºC; Temperatura de funcionamento
recomendada: 17,5 a 25 ºC; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40 ºC; Faixa de
umidade quando fora de operação: 10 to 90% RH; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10
a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH

Acessórios

Cabo de impressora USB de alta velocidade de A para B (6 pés/1,8 metros) Q6264A

Opções de Serviço e Suporte HP

UG764PE - HP Care Pack com 1 ano de soporte pós garantia com retorno para depósito;
UG320E - HP Care Pack com 2 anos de soporte com retorno para depósito; UG290E - HP Care
Pack com 3 anos de suporte com retorno para depósito

Aprenda mais em
hp.com

Slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas; Escaninho

de saída para 100 folhas; Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver);
Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1 (mais slot de prioridade para
10 folhas); Capacidades de entrada: Até 150 folhas, Padrão; Capacidades de saída: Até 100
folhas, Padrão; Até 15 envelopes; Até 100 folhas, transparências

Conteúdo da caixa

CE658A Impressora HP LaserJet Pro 1102w; cartucho de toner preto introdutório para HP

LaserJet (~700 páginas); cabo de alimentação; Documentação e software da impressora em
CD-ROM; Guia passos iniciais, folheto de suporte, guia de instalação, guia de garantia; Cabo
USB (apenas AP)5

Cartuchos substitutos

Cartucho de toner preto HP 85A para LaserJet CE285A (~1.600 páginas)6

Dimensões do produto

Largura x profundidade x altura: 349 x 238 x 196 mm; ; Máximo: 349 x 410 x 228 mm;

Peso do produto

5.3 kg

Características da garantia

Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente
HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP.

Conformidade com standards de
eficiência energética

qualificado pela ENERGY STAR®

Painel de controle

3 luzes indicadoras LED (Sem fio, Atenção, Pronto); 2 botões (Sem fio, Cancelar)

Descrição do visor

Nenhum/nenhuma

Software Included

Monitoramento de uso HP, status e alertas HP, eGSG, simulador do painel de controle, driver da
impressora, software de instalação/desinstalação

Fontes e tipos de caracteres

Não aplicável (com base em Host)

1Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da
do documento. A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do driver e da complexidade do documento. 2Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, download em hp.com/go/support 3O ciclo de

complexidade
trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e
multifuncionais para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. 4A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do equipamento, com base em fatores que incluem
intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do equipamento durante o período de garantia estendida. 5Cartucho introdutório incluído; Rendimento declarado ~700 páginas com base na ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam
consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 6Rendimento declarado do cartucho de substituição ~1600 páginas com base na ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os
rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 7Valores sujeitos a alteração. Consulte http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory, para obter
informações atualizadas. Os números de potência medidos são os mais elevados, utilizando-se todas as tensões padrão. 8Medido de acordo com a ISO 7779 e declarado em conformidade com a ISO 9296; os valores estão sujeitos à alterações. Para obter informações atuais,
acesse http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory. Configuração testada: LJ P1102 impressão simples em papel A4.
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