Ficha técnica

Multifunções HP OfficeJet Pro 9020
Máxima produtividade: velocidades rápidas e capacidade para uma resma inteira de papel

Uma impressora inteligente revolucionária – até
mesmo para grandes volumes de trabalhos.
Poupe tempo com os atalhos Smart Tasks1 e
beneficie da digitalização frente e verso numa
única passagem. Imprima e digitalize a partir do
seu smartphone1 e conte com ligações
perfeitas e com a melhor segurança do
segmento.2,3

Impressora com segurança dinâmica ativada. Concebida para ser
utilizada com tinteiros que incorporam circuitos eletrónicos HP
Originais. Os tinteiros com circuitos eletrónicos modificados ou
de outra marca poderão não funcionar e aqueles que funcionam
atualmente poderão não funcionar no futuro. Saiba mais em:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Destaques
Garantia HP de 3 anos, sem custos adicionais
Impressão, cópia, digit., fax
Até 24 ppm (a preto), até 20 ppm (a cores)
Digitalize automaticamente ambos os lados de uma folha
numa única passagem
Crie documentos editáveis e pesquisáveis com Smart Tasks
2 Tabuleiros de entrada para 250 folhas cada, Tabuleiro de
saída para 100 folhas
Digitalização frente e verso numa única passagem

Concebida para poupar tempo
Elimine passos em tarefas repetitivas utilizando Smart Tasks.1 Digitalize para a
nuvem, e-mail e muito mais, com um simples toque.1
Utilize Smart Tasks para criar documentos editáveis e pesquisáveis
digitalizados a partir do seu smartphone ou impressora.1
Trabalhe com rapidez e em modo mãos-livres, utilizando o ADF para 35
páginas. Digitalize com rapidez ambos os lados de uma folha numa única
passagem.
Lide facilmente com grandes volumes de trabalhos, utilizando dois tabuleiros
para 250 folhas cada que acomodam uma resma inteira de papel.

Liberdade para trabalhar em qualquer lugar
Ligue-se à impressão baseada na nuvem através de Wi-Fi™ ou rede móvel para
imprimir a partir de qualquer lugar.1
Aceda e imprima rapidamente os documentos e imagens no seu smartphone, a
partir do Dropbox e Google Drive.1
Digitalize com qualidade excecional e partilhe através da Dropbox, Google
Drive, e-mail ou nuvem, a partir de praticamente qualquer lugar.1
Receba notificações quando imprime, digitaliza ou copia a partir do seu
smartphone.1

A melhor segurança do segmento3 e ligações fiáveis
Reduza as interrupções graças ao Wi-Fi™ com capacidade de autorrecuperação
que o mantém devidamente ligado.2
Obtenha a melhor segurança do segmento para proteger dispositivos, dados e
documentos.3
Conte com suporte através do chatbot e notificações úteis com a aplicação HP
Smart.1
Partilhe recursos com facilidade – aceda e imprima com as ligações Ethernet e
sem fios.2

Encomendar tinteiros nunca foi tão fácil
Imprima mais páginas e substitua tinteiros com menos frequência, utilizando
Tinteiros HP Originais de elevado rendimento.4
Imprima imagens e gráficos com cores vibrantes e qualidade profissional, ideais
para utilização no escritório e apresentações.
Imprima todos os seus documentos com texto a preto nítido.
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Especificações técnicas
Funções

Impressão, cópia, digit., fax

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Velocidade de impressão

A preto (A4, ISO): Até 24 ppm; Cores (A4, ISO): Até 20 ppm;

Impressão da primeira página

Preto (A4, pronta): Em apenas 9 seg.; Cores (A4, pronta): Em apenas 10
seg.;

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 1200 x 1200 ppp; Cores (melhor): Até 4800 x 1200
ppp otimizados em Papel de fotografia HP Advanced, 1200 x 1200 ppp de
entrada;

Ciclo mensal de produtividade

Até 30.000 páginas A4; Volume mensal de páginas recomendado: Até
2000

Funcionalidades de software inteligente de
impressora

Orientação: Vertical/Horizontal; Impressão frente e verso: Nenhuma/Virar
pela margem larga/Virar pela margem estreita; Ordem das páginas: De
frente para trás/De trás para frente; Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16;
Definições de qualidade: Rascunho/Normal/Melhorada; Atalhos para
impressão; Impressão em escala de cinzentos: Desativada/Escala de
cinzentos de elevada qualidade/Apenas tinta preta; Esquema de páginas
por folha: Para direita e para baixo/Para baixo e para direita/Para
esquerda e para baixo/Para baixo e para esquerda; Imprimir em PPP máx.:
Não/Sim; HP Real Life Technologies: Desativado/Ativado; Folheto:
Nenhum/Encadernação à esquerda em folheto/Encadernação à direita em
folheto; Páginas a imprimir: Imprimir todas as páginas/Imprimir apenas
páginas ímpares/Imprimir apenas páginas pares; Impressão sem
margens: Desativado/Ativado; Margens da página: Desativadas/Ativadas

Tipos de material de impressão

Papel normal, papel de fotografia HP, papel mate HP profissional ou para
brochuras, papel mate HP para apresentações, papel brilhante HP
profissional ou para brochuras, outros papéis de fotografia para
impressão a jato de tinta, outros papéis mate para impressão a jato de
tinta, outros papéis brilhantes para impressão a jato de tinta, papel
normal espesso, papel normal leve/reciclado, Papel HP para folhetos
tripartido, papel brilhante

Tamanho dos suportes

Personalizado (métrico): Tabuleiro 1: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm
Suportado (métrico): A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6); Cartão

Capacidade de entrada

De série: Até 250 folhas
Máximo: Até 500 folhas
Alimentador automático de documentos: De série, 35 folhas

Capacidade de saída

De série: Até 100 folhas
Envelopes: Até 10 envelopes
Etiquetas: Até 30 folhas
Postais: Até 30 cartões
Máximo: Até 100 folhas

Sistemas operativos compatíveis

Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server
2008 R2 (64 bits) (SP1), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server
2012 R2 (64 bits), Windows Server 2016

Requisitos mínimos do sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou
64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CDROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB, Internet Explorer
Mac: OS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12) (anteriormente OS
X); macOS Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); 1,5 GB de espaço
disponível em disco rígido; Acesso à Internet; USB

Idiomas de impressão padrão

GUI PCL3 HP

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 3,3 mm, Inferior: 3,3 mm, Esquerda: 3,3
mm, Direita: 3,3 mm; Área máxima de impressão:
impressão 216 x 356 mm

Software incluído

Software para impressora HP, compra de consumíveis online

Impressão sem margens

Sim, apenas em papel de fotografia, 210 x 297 mm (A4)

Dimensões da impressora (L x P x A)

Número de tinteiros

4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)

Mínimos: 437 x 396,3 x 318,3 mm;
Máximo: 437 x 547 x 318,3 mm;

Dimensões da embalagem (L x P x A)

496 x 377 x 489 mm

Peso da impressora

12,02 kg

Peso da embalagem

15,06 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40°C
Humidade: 25 a 75% HR

Condições de armazenamento

Temperatura: -40 a 60 °C

Acústica

Emissões de potência acústica: 7,0 B(A) (impressão a 21 ppm)

Energia/Alimentação

Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz;
Consumo: Até 30 watts (em modo de impressão), 5,80 watts (em modo
pronto), 1,22 watts (em modo de suspensão), 0,08 watts (desligar
manual);
Consumo típico de eletricidade (TEC): 0,258 kWh/semana;
Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal interna
(incorporada);

Certificações

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (Classe B); CISPR 24:2010/EN
55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1
(V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

País de origem

Fabricado na Tailândia

Painel de controlo

Painel de controlo com ecrã tátil a cores de 6,75 cm (2,65 pol.); 3 botões:
(início, ajuda, anterior)

Conteúdo da embalagem

1MR78B: Multifunções HP OfficeJet Pro 9020; Tinteiro HP de inicialização
963 Preto (aprox. 1000 páginas); Tinteiro HP de inicialização 963 Ciano
(aprox. 700 páginas); Tinteiro HP de inicialização 963 Magenta (aprox. 700
páginas); Tinteiro HP de inicialização 963 Amarelo (aprox. 700 páginas);
Sem folheto em formato de CD; Folheto com advertências relativas a
tinteiros; Cabo de alimentação; Cartaz de configuração; Guia de referência

Consumíveis

3JA23AE Tinteiro HP Original 963 Ciano
3JA24AE Tinteiro HP Original 963 Magenta
3JA25AE Tinteiro HP Original 963 Amarelo
3JA26AE Tinteiro HP Original 963 Preto
3JA27AE Tinteiro HP Original 963XL Ciano de elevado rendimento
3JA28AE Tinteiro HP Original 963XL Magenta de elevado rendimento
3JA29AE Tinteiro HP Original 963XL Amarelo de elevado rendimento
3JA30AE Tinteiro HP Original 963XL Preto de elevado rendimento
3JA31AE Tinteiro HP Original 967XL Preto de elevado rendimento
3YP35AE Conjunto de 4 Tinteiros HP Originais 963XL
Preto/Ciano/Magenta/Amarelo de Elevado Rendimento

Serviço e suporte

U6M82E HP Care Pack com Troca normal para Impressoras HP OfficeJet
Pro - Gama alta (3 anos)
U6M87E HP Care Pack com Suporte de hardware e Devolução do
equipamento para reparação para Impressoras HP OfficeJet Pro - Gama
alta (3 anos)
(U6M82E: todos os países da região EMEA, exceto países nórdicos, Médio
Oriente, África, África do Sul, Israel, Turquia, U6M87E: Médio Oriente,
África, África do Sul, Israel, Turquia)

Garantia

Garantia limitada de 1 ano para hardware; Possibilidade de obter garantia
de 3 anos com o registo do cliente (consulte os Termos e Condições em
http://www.hp.com/eu/warrantyextension); Suporte online disponível 24
horas por dia, 7 dias por semana; Suporte telefónico durante o horário de
funcionamento no período da garantia

Suporte multitarefa

Sim

Impressão frente e verso

Automática (standard)

Velocidade de cópia

A preto (A4, ISO): Até 23 cpm; Cores (A4, ISO): Até 17 cpm

Especificações da fotocopiadora

Cópias; Frente e verso; Mais claro/Mais escuro; HP Copy Fix; Cópia de ID;
Redimensionar; Qualidade; Tamanho do papel; Tipo de papel; Agrupar;
Deslocação de margem; Recortar; Pré-visualização da cópia; Seleção de
bandeja; Melhoramentos; Número máximo de cópias: Até 99 cópias;
Resolução de cópia: Até 600 ppp; Reduzir/Aumentar: 25 até 400%

Velocidade de digitalização

Normal (A4): Até 15 ipm (200 ppp, a preto e branco); Até 8 ipm (200 ppp, a
cores); Frente e verso (A4): Até 15 ipm (200 ppp, a preto e branco); até 6
ipm (200 ppp, a cores)

Formatos dos ficheiros digitalizados

JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Especificações do scanner

Tipo de scanner: Vidro de digitalização para fácil manuseamento de papel,
ADF de uma passagem; Modos de entrada de digitalização: Painel frontal:
digitalizar, copiar, fax; Software; Aplicações móveis; Versão TWAIN: Versão
2.2; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF): 215,9 x 297
mm; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 ppp

Funcionalidades avançadas do scanner

Área digitalizável

Profundidade de bits/ níveis de escala de
cinzentos

OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Ótico de
Caracteres); Atalhos Smart Tasks: Digitalização de documentos editáveis
com 1 simples clique para destinos na nuvem e e-mail, e impressão e
criação de documentos editáveis e pesquisáveis ao digitalizar a partir do
smartphone ou impressora; Destinos do Smart Tasks: Dropbox, Google
Drive, OneDrive, destinatários do e-mail, impressão
Tamanho máximo do suporte (base plana): 215,9 x 297 mm; Tamanho
mínimo do suporte (ADF): 127 x 127 mm; Tamanho máximo do suporte
(ADF): 215 x 355 mm
24 bits / 256

Envio digital

De série: Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar
para SharePoint; Digitalizar para unidade USB;

Enviar por fax

Sim, cor,

Especificações do fax

Memória do fax: Até 100 páginas; Resolução de fax: De série: 203 x 98
ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 níveis de cinzento;

Funcionalidades de software inteligente de fax

Fax digital; O envio de fax para PC está disponível com o Windows; Para
descarregar o software mais recente, aceda a
http://www.hp.com/support.

Velocidade do processador

1,2 GHz

Conectividade

De série: 1 USB 2.0; 1 USB; 1 Ethernet; 1 sem fios 802.11b/g/n; 2 portas
para modem RJ-11; Opcional: Não;

Sem fios

Sim

Capacidade de impressão móvel

Apple AirPrint™; Impressão Wi-Fi® Direct; Certificação Mopria™; HP Smart

Capacidades de rede

Sim, através de rede Ethernet e rede sem fios 802.11b/g/n incorporadas

Memória

De série: 512 MB; Máximo: 512 MB

Número de tabuleiros de papel

De série: 2; Máximo: 2

Notas de rodapé
1
É necessário descarregar a aplicação HP Smart. Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão local, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting.
2
As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Para saber mais informações, aceda a http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.
3

Em comparação com a maioria das impressoras multifunções de jato de tinta a cores (para secretária) concorrentes no segmento de consumo, com preço inferior a 299 €. Estudo de investigação (2018) elaborado pela Keypoint
Intelligence - Buyers Lab e encomendado pela HP, com base num estudo sobre as especificações publicadas, relatórios de sustentabilidade e comunicados de imprensa de fabricantes de impressoras a partir de 15/12/2018 e não
confirmado por testes de laboratório. Quota de mercado conforme dados apresentados no Hardcopy Peripherals Tracker da IDC (3.º trimestre de 2018), publicado no 3.º trimestre de 2018. Impressora multifunções com as melhores
funcionalidades de segurança do segmento, com base na avaliação das funcionalidades de segurança integradas publicadas de modelos concorrentes no segmento, e definidos como oferecendo segurança multiponto de nível
empresarial, incluindo, entre outras funcionalidades: encriptação ao nível dos dados, do dispositivo, da rede e do documento; segurança Wi-Fi de nível empresarial; e impressão segura. Para saber mais informações, aceda a
http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.
4
A afirmação baseia-se em Tinteiros HP Originais 962XL Preto e Cor de elevado rendimento. Os tinteiros de elevado rendimento não estão incluídos; é necessário adquiri-los em separado. Para saber mais informações, aceda a
http://hp.com/go/learnaboutsupplies. A afirmação relativa a um custo por página inferior baseia-se numa comparação com o preço de venda recomendado pelo fabricante e o rendimento em número de páginas publicado dos Tinteiros HP
Originais 962 de rendimento normal. Os preços reais poderão variar.
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