
Fişa de date

Imprimantă portabilă HP
OfficeJet 202
Imprimări de afaceri – practic oriunde

Simţiţi-vă oriunde ca la birou, cu
imprimarea portabilă, puternică –
fără a avea nevoie de reţea.1
Această imprimantă rapidă şi
silenţioasă oferă mai multe pagini
per cartuş şi are un acumulator cu
durată mare de viaţă.2

Aspecte importante

● Viteză de imprimare: Pe c.a.: până la 10
ppm, alb-negru; până la 7 ppm, color

● Prima pagină evacuată: Pe c.a.: în numai
12 s, alb-negru; în numai 14 s, color

● Conectivitate: 1 USB 2.0 + Wi-Fi standard

● Ecran: MGD (afişaj grafic monocrom),
rezoluţie înaltă, 5,08 cm (2”)

Imprimare portabilă simplă, oriunde ai nevoie
● Imprimi simplu în mod wireless de la laptop sau dispozitive mobile, cu sau fără ruter.1,3

● Începi imprimarea în câteva minute. HP Auto Wireless Connect facilitează configurarea.

● Această imprimantă compactă şi durabilă poate fi luată în maşină, în rucsac şi nu numai,
pentru a imprima convenabil oriunde.

Rămâi în frunte cu imprimareamobilă rapidă, simplă
● Redu întreruperile de încărcare cu un acumulator foarte durabil.

● Obţii cel mai mare randament în pagini comparativ cu orice altă imprimantă din aceeaşi
clasă, cu cartuşele originale HP.2

● Stabilești ritmul spre succes, oriunde ai merge. Fii productiv pe parcursul zilei cu viteze
mari de imprimare.4

● Rămâi productiv cu un panou de control mare şi simplu de utilizat.

Calitate şi fiabilitate demare putere
● Energie pentru întreaga zi. Încarci de acasă, în maşină sau la birou etc.5

● Conectezi sursa de alimentare de c.a. pentru a încărca în 90 de minute, în timp ce
imprimanta este oprită, cu HP Fast Charge.6

● Minimizezi întreruperile, cu designul premium şi funcţionarea silenţioasă. Impresionezi
clienţii, fără întreruperi zgomotoase.

● Obţii de fiecare dată imprimate de înaltă calitate, cu o imprimantă proiectată şi
construită pentru a fi fiabilă.



Imprimantă portabilă HP OfficeJet 202

Specificaţii tehnice
Funcţii Imprimare

Viteză de imprimare Pe c.a.: până la 10 ppm; pe acumulator: până la 9 ppm ISO alb-negru (A4); Pe
c.a.: până la 7 ppm; pe acumulator: până la 6 ppm ISO color (A4)
prima pagină imprimată:Pe c.a.: în numai 12 s; pe acumulator: în numai 12 s
alb-negru (A4, pregătit) ;Pe c.a.: în numai 14 s; pe acumulator: în numai 15 s
color (A4, pregătit)

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi renderizat (în cazul imprimării de la un computer)
Negru; Color până la 4800 x 1200 dpi optimizaţi (în cazul imprimării de la un
calculator şi cu intrare de 1200 dpi)

Tehnologie de imprimare HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 3 mm; Jos: 3 mm; Stânga: 3 mm; Dreapta: 3 mm;
Suprafaţă maximă de imprimare: 209,9 x 349,6 mm

Limbaje de imprimare HP PCL 3 GUI

Capabilităţi de imprimare Imprimare fără margini: Da (până la 127 x 177 mm)

Număr cartuşe de imprimare 2: 1 negru, 1 color (cyan, magenta, galben)

Capabilitate de imprimaremobilă Da

Ciclu lunar de funcţionare Până la 500 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 100-300

Detector automat de hârtie Da

Viteză procesor 525 MHz

Ecran MGD (afişaj grafic monocrom), rezoluţie înaltă, 5,08 cm (2”)

Capabilitate wireless Da

Conectivitate Standard 1 USB 2.0 + Wi-Fi

Capabilităţile reţelei Wi-Fi + Wi-Fi Direct

Memorie Standard DDR3 de 128 MB; maxim 128 MB

Compatibilitate card dememorie Fără

Tipuri suport Hârtie simplă, hârtii foto HP, hârtie HP mată pentru broşuri sau profesională,
hârtie HP mată pentru prezentări, hârtie HP lucioasă pentru broşuri sau
profesională, alte hârtii foto Inkjet, alte hârtii mate Inkjet, alte hârtii lucioase
Inkjet, hârtie simplă, uşoară/reciclată

Dimensiuni suport acceptat A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); plicuri (A2, C5, C6, DL); foto (10 x 15 cm);
personalizat: 76,2 x 216 – 101 x 355,6 mm

Manipulare suport Capacitate de intrare: Maximum 50; Maximum 5 Suport transparent; Maximum
5 Plicuri; Maximum 20 Plăci; Maximum 20 hârtie foto
Imprimare duplex: Manual (este asigurat suport în driver)

Greutate hârtie Acceptat: 60–300 g/m²; Recomandabil: 75 g/m²

Ce se găseşte în cutie N4K99C: Imprimantă mobilă HP OfficeJet 202; Acumulator HP OfficeJet 200
series; cartuş iniţial HP 651 Ink Advantage Negru; cartuş iniţial HP 651 Ink
Advantage Tricolor; CD cu software; poster de configurare; cablu de alimentare

Accesorii M9L89A Acumulator HP seria Officejet 200
Q6282A Geantă HP pentru imprimantă portabilă şi notebook

Consumabile C2P10AE Cartuş de cerneală original HP 651 Ink Advantage Negru ~600 pagini
C2P11AE Cartuş de cerneală original HP 651 Ink Advantage Tricolor ~300 pagini

Sisteme de operare compatibile Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer;
Windows Vista: numai 32 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple
OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1
GB de spaţiu disponibil pe hard disk; este necesar accesul la Internet; USB Linux
(pentru mai multe informaţii, vizitaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe
hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet
Explorer; Windows Vista: numai 32 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8;
Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion
(v10.8); 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; este necesar accesul la Internet;
USB; Linux (pentru mai multe informaţii, vizitaţi
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 spaţiu disponibil; este necesar accesul la Internet; USB

Software inclus HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 364 x 186 x 69 mm; maxim: 364 x 260 x 214 mm (cu tava de intrare
deschisă)

Dimensiuni pachet (L x A x î) 495 x 119 x 243 mm

Greutate imprimantă 2,1 kg (2,2 kg cu acumulator)

Greutate pachet 3,6 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: 5 la 40°C, Umiditate: 20 - 80% RH

Stocare Temperatură: -40–60 ºC, Umiditate: 5 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică: 5,4 B(A) (optim); 6 B(A) (normal); 6,2 B(A) (rapid
ciornă); Emisii de presiune acustică: 42 dB(A) (optim); 47 dB(A) (normal); 49
dB(A) (rapid ciornă)

Putere cerinţe: Tensiune intrare: 200–240 V c.a., 50–60 Hz
consum: 15 waţi (activ), 0,17 waţi (oprire manuală), 3,9 waţi (standby), 1,14
waţi (repaus)
tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Certificări Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine Produs în Tailanda

Garanţie Garanţie comercială de un an pentru hardware; asistenţă Web 24 ore, 7 zile pe
săptămână

Service şi asistenţă UG196E – HP Care Pack cu înlocuire standard pentru imprimante Officejet, 3
ani
UG072E – HP Care Pack cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante
Officejet, 3 ani
UG245E – HP Care Pack cu asistenţă cu returnare la depozit pentru imprimante
Officejet, 3 ani
(UG196E: toate ţările din EMEA, exceptând Orientul Mijlociu, Africa, Africa de
Sud, Israel, Turcia, UG072E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia,
Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UG245E: Orientul
Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)

Note de subsol
1 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la semnalul Wi-Fi Direct® al unui AiO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi nevoie şi de o aplicaţie sau de un driver. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.; 2 Afirmaţia privind cea mai bună performanţă la această clasă de imprimante portabile Inkjet color, în octombrie 2015, se bazează pe compararea cotelor de
piaţă raportate de IDC în Trim. II 2015 şi a specificaţiilor publicate de producători.; 3 Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea sau să aibă o conexiune wireless directă. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de
Internet la o imprimantă HP conectată la Web. Pentru detalii despre modul de imprimare, inclusiv dacă este nevoie de o aplicaţie, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Vitezele de imprimare pot varia în funcţie de sursa de alimentare. Se exclude primul
set de pagini de test ISO. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Acceptă încărcare prin USB în modul OPRIT când se conectează la un port de încărcare USB capabil să încarce la minimum 1 A.; 6 Tehnologia HP Fast Charge reîncarcă
acumulatorul standard până la 90% în 90 de minute, când se încarcă de la o sursă de alimentare c.a. şi cu sistemul oprit. Când imprimanta este pornită, timpul de încărcare poate creşte şi va varia în funcţie de utilizare.
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