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1 Ajuda do HP Photosmart B010 series
Para obter informações sobre o HP Photosmart, consulte:

• Conhecer o HP Photosmart na página 5
• Como? na página 7
• Imprimir na página 9
• Cópia e digitalização na página 13
• Trabalhar com cartuchos na página 17
• Informações técnicas na página 27
• Suporte HP por telefone na página 25
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2 Conhecer o HP Photosmart
• Peças da impressora
• Recursos do painel de controle

Peças da impressora
• Vistas frontal e superior do HP Photosmart

1 Exibição

2 Painel de controle

3 Botão Liga/Desliga

4 Bandeja do papel

5 Extensão da bandeja de papel (também conhecida como extensão da bandeja)

6 Vidro

7 Revestimento da tampa

8 Tampa

9 Porta do cartucho

10 Área de acesso aos cartuchos

11 Localização do número do modelo

12 Unidade do cabeçote de impressão

• Vista traseira do HP Photosmart

Conhecer o HP Photosmart 5
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13 Porta traseira

14 Porta USB traseira

15 Conexão de alimentação (use apenas com o adaptador de alimentação fornecido pela HP).

Recursos do painel de controle
Recursos do painel de controle

1 Voltar: retorna à tela anterior.

2 Cancelar: Interrompe a operação atual, restaura as configurações padrão.

3 Instalação: Abre o menu Instalação, em que é possível imprimir o relatório de status, definir o idioma e a região.

4 Formas rápidas: Na tela Principal, abre o menu Formas rápidas. Em outras telas que não a Início, seleciona as opções
relacionadas à tela exibida.

5 Digitalizar: Na tela Principal, abra o software de digitalização HP, com base no computador conectado à impressora. Em
outras telas que não a Início, seleciona as opções relacionadas à tela exibida.

6 Copiar: Na tela Principal, abre o menu Copiar. Em outras telas que não a Início, seleciona as opções relacionadas à tela
exibida.
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3 Como?
Esta seção contém links para as tarefas mais comuns, como impressão de fotos, digitalização e cópias.

• Digitalizar para um computador na página 13 • Substituir os cartuchos na página 18

• Copiar texto ou documentos misturados na página 14 • Colocar mídia na página 23

• Eliminar o congestionamento de papel pela porta de
acesso traseira na página 26

• Obter mais ajuda na página 25
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4 Imprimir

Imprimir documentos na página 9

Imprimir fotos na página 10

Imprimir envelopes na página 11

Tópicos associados
• Colocar mídia na página 23

Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 11

Imprimir documentos
A maioria das configurações de impressão são automaticamente manuseadas pelo aplicativo de software. As
configurações precisam ser alteradas manualmente apenas quando você alterar a qualidade da impressão, imprimir
em tipos específicos de papel ou transparência ou quando utilizar recursos especiais.

Para imprimir em um aplicativo
1. Certifique-se de que haja papel na bandeja de papel.
2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
4. Se for necessário alterar as configurações, clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora,
Impressora ou Preferências.

Nota Ao imprimir uma foto, você deve selecionar as opções para o papel fotográfico e o aperfeiçoamento
de fotos específicos.

5. Selecione as opções apropriadas para o trabalho de impressão usando os recursos disponíveis nas guias
Avançada, Atalhos de impressão, Recursos e Cor.

Dica Você pode selecionar facilmente as opções adequadas para o seu trabalho de impressão escolhendo
uma das tarefas na guia Atalhos de impressão. Clique em um tipo de tarefa de impressão na lista Atalhos
de impressão. As configurações padrão desse tipo de tarefa de impressão são definidas e apresentadas
em forma resumida na guia Atalhos de impressão. Se necessário, faça suas configurações personalizadas
aqui e salve-as como um novo atalho de impressão. Para salvar um atalho de impressão personalizado,
selecione-o e clique em Salvar. Para excluir um atalho, selecione-o e clique em Excluir.

6. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades.
7. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Tópicos associados
• Colocar mídia na página 23

Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 11

Imprimir 9

Im
pr

im
ir



Imprimir fotos
• Imprimir fotos salvas no computador na página 10

Imprimir fotos salvas no computador
Para imprimir uma foto em papel fotográfico
1. Remova todo o papel da bandeja.
2. Coloque o papel fotográfico voltado para baixo, no lado direito da bandeja de papel.

3. Deslize para dentro a guia de comprimento de papel até que pare nas bordas do papel.
4. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
5. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
6. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.

Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora,
Impressora ou Preferências.

7. Clique na guia Avançadas.
8. Na área Opções básicas, na lista suspensa Tipo do papel, selecione Mais. Depois, selecione o tipo de papel

fotográfico adequado.
9. Na área Opções de redimensionamento, na lista suspensa Tamanho, selecione Mais. Depois, selecione o

tamanho do papel correto.
Se o tamanho e o tipo do papel não forem compatíveis, o software da impressora exibirá um alerta e permitirá
que outro tipo ou tamanho de papel seja selecionado.

10. (Opcional) Marque a caixa de seleção Impressão sem borda caso ainda não esteja marcada.
Se o tamanho e o tipo do papel sem margem não forem compatíveis, o software do dispositivo exibirá um alerta
e permitirá que outro tipo ou tamanho de papel seja selecionado.

11. Na área Opções básicas, selecione uma qualidade de impressão alta, como Melhor, na lista Qualidade de
impressão.

Nota Para obter a resolução (dpi) mais alta, você pode usar a configuração Resolução máxima (dpi) com
os tipos de papel fotográficos aceitos. Caso a opção Resolução máxima (dpi) não esteja na lista suspensa
de Qualidade de impressão, é possível habilitá-la na guia Avançadas.

12. Na área Tecnologias HP Real Life HP, clique na lista suspensa Ajuste de foto e selecione as seguintes
opções:
• Desativado: não aplica as Tecnologias HP Real Life HP à imagem.
• Básico: melhora imagens de baixa resolução; ajusta moderadamente a nitidez da imagem.

13. Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Propriedades.
14. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

Nota Não deixe o papel fotográfico não utilizado na bandeja de papel da impressora. O papel pode começar
a ondular, o que reduz a qualidade da impressão. Para melhores resultados, não deixe as fotos impressas se
acumularem na bandeja de papel.
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Tópicos associados
• Colocar mídia na página 23

Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 11

Imprimir envelopes
Com o HP Photosmart, você pode imprimir em um único envelope, em vários envelopes ou em folhas de etiquetas
desenvolvidas para impressoras inkjet.

Para imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes
1. Imprima primeiro uma página de teste em papel comum.
2. Coloque a página de teste sobre a folha de etiquetas ou envelope e segure-os contra a luz. Verifique o

espaçamento de cada bloco de texto. Faça os ajustes necessários.
3. Carregue as etiquetas ou os envelopes na bandeja de papel.

Cuidado Não use envelopes com grampos ou janelas. Eles podem ficar presos nos roletes e causar
congestionamentos de papel.

4. Deslize a guia de largura do papel para dentro, em direção à pilha de papel fotográfico, até que ela pare.
5. Se estiver imprimindo em envelopes, execute o procedimento a seguir:

a. Exiba as configurações de impressão e clique na guia Recursos.
b. Na área Opções de redimensionamento, clique no tamanho de envelope adequado da lista Tamanho.

6. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

Tópicos associados
• Colocar mídia na página 23

Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 11

Dicas para uma impressão bem-sucedida
Use as seguintes dicas para imprimir com sucesso.

Dicas de impressão
• Use cartuchos HP originais. Os cartuchos HP originais são desenvolvidos e testados com as impressoras HP

para ajudá-lo a obter excelentes resultados sempre.
• Certifique-se de que haja tinta suficiente nos cartuchos. Você pode verificar os níveis de tinta em Caixa de

ferramentas da impressora no software.
• Carregue uma pilha de papel, não apenas uma página. Use papel limpo e liso do mesmo tamanho. Examinar

se apenas um tipo de papel foi carregado por vez.
• Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Verifique se

as guias de papel não dobram o papel na bandeja de entrada.
• Defina as configurações de tamanho do papel e qualidade de impressão de acordo com o tipo e tamanho do

papel carregado na bandeja.
• Use a pré-visualização de impressão para verificar as margens. Não permita que as configurações de margem

do documento excedam a área imprimível da impressora.

Dicas para uma impressão bem-sucedida 11
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5 Cópia e digitalização
• Digitalizar para um computador
• Copiar texto ou documentos misturados
• Dicas para cópia e digitalização com êxito

Digitalizar para um computador
Nota Para digitalizar, a impressora precisa estar conectada a um computador com um software de digitalização
instalado. Se você desativar o software HP Digital Imaging, o botão Digitalizar no visor da impressora não
abrirá o software de digitalização HP. Em vez disso, você pode usar Central de Soluções HP para iniciar o
software de digitalização.

Para digitalizar para o computador
1. Carregue o original.

a. Levante a tampa do produto.

b. Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.

c. Feche a tampa.
2. Inicie a digitalização.

Nota Antes de iniciar a digitalização, verifique se a impressora está conectada ao seu computador por
meio do cabo USB.

Cópia e digitalização 13
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a. Na tela Principal, pressione o botão próximo a Digitalizar.
b. Quando a janela de visualização de HP Scanning for exibida no computador, ajuste a imagem selecionada,

conforme solicitado. Em seguida, clique em Concluir.

Tópicos associados
• Dicas para cópia e digitalização com êxito na página 16

Copiar texto ou documentos misturados
Copiar texto ou documentos misturados
1. Proceda de uma das maneiras a seguir:

Fazer uma cópia em preto-e-branco
a. Coloque papel.

� Carregue papel de tamanho grande na bandeja de papel.

b. Carregue o original.
� Levante a tampa do produto.

Dica Para fazer cópias de originais grossos, como livros, você pode remover a tampa.

� Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
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� Feche a tampa.
c. Selecione Copiar.

� Na tela Principal, pressione o botão próximo a Copiar.
� Pressione o botão próximo a Cópia em preto.
� Pressione o botão próximo a Cópia em preto novamente para aumentar o número de cópias.

d. Inicie a cópia.
� Aguarde dois segundos. Em seguida, a cópia começa.

Fazer uma cópia colorida
a. Coloque papel.

� Carregue papel de tamanho grande na bandeja de papel.

b. Carregue o original.
� Levante a tampa do produto.

Dica Para fazer cópias de originais grossos, como livros, você pode remover a tampa.

� Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.

Copiar texto ou documentos misturados 15
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� Feche a tampa.
c. Selecione Copiar.

� Na tela Principal, pressione o botão próximo a Copiar.
� Pressione o botão próximo a Cópia colorida.
� Pressione o botão próximo a Cópia colorida novamente para aumentar o número de cópias.

d. Inicie a cópia.
� Aguarde dois segundos. Em seguida, a cópia começa.

2. Exibir a animação para este tópico.

Tópicos associados
• Dicas para cópia e digitalização com êxito na página 16

Dicas para cópia e digitalização com êxito
Use as seguintes dicas para realizar cópia e digitalização com êxito:

• Mantenha o vidro e a parte interna da tampa limpos. O scanner interpreta tudo o que detectar no vidro como
parte da imagem.

• Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
• Para copiar ou digitalizar um livro ou outros originais espessos, remova a tampa.
• Para fazer uma cópia grande de um original pequeno, digitalize o original no computador, redimensione a

imagem no software de digitalização e, em seguida, imprima uma cópia da imagem ampliada.
• Para evitar texto digitalizado incorretamente ou faltando, verifique se o brilho está definido apropriadamente no

software.
• Se o documento a ser digitalizado tiver um layout complexo, selecione o texto em quadros como a configuração

de documento de digitalização no software. Com essa configuração, a formação e o layout de texto são retidos.
• Se a imagem digitalizada estiver cortada incorretamente, desative o recurso de corte automático no software

e corte a imagem digitalizada manualmente.
• Antes de iniciar uma digitalização, verifique se a sua impressora está conectada a um computador com um

software de digitalização instalado.
• Além do software HP Scanning, você pode iniciar uma digitalização diretamente em um programa compatível

com TWAIN ou um programa Windows Image Acquisition (WIA), como o Microsoft Word. Para mais informações
sobre como iniciar uma digitalização para esses programas, consulte a documentação deles ou a ajuda de
software HP Photosmart.
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6 Trabalhar com cartuchos
• Verificação dos níveis estimados de tinta
• Limpar cabeça de impressão automaticamente
• Substituir os cartuchos
• Solicitar suprimentos de tinta
• Informações da garantia do cartucho
• Dicas para trabalhar com tinta

Verificação dos níveis estimados de tinta
Você pode verificar facilmente o nível de suprimento de tinta para determinar quando um cartucho deve ser
substituído. O nível de suprimento de tinta mostra uma estimativa da quantidade de tinta restante nos cartuchos.

Nota 1 Se o cartucho de impressão instalado for reabastecido ou remanufaturado ou algum que tenha sido
usado em outra impressora, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.

Nota 2 Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando
receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível
para substituição. Não é preciso substituir o cartucho até que a qualidade de impressão seja inaceitável.

Nota 3 A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de vários modos, como no processo de
inicialização que prepara o dispositivo e os cartuchos para impressão, assim como na manutenção do cabeçote
de impressão, que mantém os injetores de tinta limpos e a tinta fluindo bem. Além disso, ficam resíduos de tinta
no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Para verificar os níveis de tinta com o software HP Photosmart
1. Na Central de Soluções HP, clique em Configurações, aponte para Configurações de impressão e, em

seguida, clique em Caixa de ferramentas da impressora.

Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora na caixa de diálogo Propriedades
de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia Recursos e no botão
Serviços da impressora.

A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.
2. Clique na guia Nível de tinta estimado.

São exibidos os níveis de tinta estimados dos cartuchos de tinta.

Tópicos associados
• Solicitar suprimentos de tinta na página 20

Dicas para trabalhar com tinta na página 21

Limpar cabeça de impressão automaticamente
Para limpar o cabeçote de impressão com o software HP Photosmart

Nota A cabeça de impressão precisará sem limpa se a qualidade da impressão ficar inaceitável.

1. Carregue papel carta, A4 ou papel branco comum tamanho ofício na bandeja de papel.
2. Na Central de Soluções HP, clique no menu Configurações.
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3. Na área de Configurações de impressão, clique em Caixa de ferramentas da impressora.

Nota Você também pode abrir a Caixa de ferramentas da impressora pela caixa de diálogo
Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Propriedades de impressão, clique na guia
Recursos e em Serviços da impressora.

A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.
4. Clique na guia Serviços do dispositivo.
5. Clique em Limpar os cabeçotes de impressão.
6. Siga os prompts até ficar satisfeito com a qualidade de impressão, em seguida, clique em Concluído.

Há duas fases de limpeza. Cada fase dura cerca de dois minutos, emprega uma folha de papel e usa uma
quantidade de tinta maior que a fase anterior. Depois de cada fase, observe a qualidade da página impressa.
Você só deve passar para a fase seguinte da limpeza se a qualidade de impressão for baixa.
Se a qualidade de impressão ainda estiver baixa após as duas fases de limpeza, experimente alinhar a
impressora. Se os problemas de qualidade de impressão persistirem após a limpeza e o alinhamento, entre em
contato com o Suporte HP.

Feito isso, imprima um relatório de qualidade de impressão. Analise o relatório de qualidade de impressão para ver
se o problema de qualidade de impressão ainda existe.

Tópicos associados
• Solicitar suprimentos de tinta na página 20

Dicas para trabalhar com tinta na página 21

Substituir os cartuchos
Para substituir os cartuchos
1. Verifique se o equipamento está ligado.
2. Remova o cartucho.

a. Abra a porta de acesso aos cartuchos.

Aguarde o carro de impressão se mover para o centro do equipamento.
b. Pressione a lingüeta do cartucho e remova-o do compartimento.
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3. Insira um novo cartucho.
a. Remova o cartucho da embalagem.

b. Torça o lacre laranja para retirá-lo. Pode ser necessário aplicar mais força na torção para remover o lacre.

c. Faça a correspondência dos ícones de cor e deslize o cartucho para dentro do slot até ele ficar encaixado
no lugar.

d. Feche a porta de acesso aos cartuchos.

Substituir os cartuchos 19
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4. Exibir a animação para este tópico.

Tópicos associados
• Solicitar suprimentos de tinta na página 20

Dicas para trabalhar com tinta na página 21

Solicitar suprimentos de tinta
Para saber que suprimentos HP funcionam com o seu produto, encomendar suprimentos on-line ou criar uma lista
de compras imprimível, abra a Central de Soluções HP e selecione o recurso de compras on-line.

Informações do cartucho e links para comprar on-line também são exibidos nas mensagens de alerta de tinta. Além
disso, você pode encontrar informações sobre cartuchos e fazer encomendas online, visitando www.hp.com/buy/
supplies.

Nota Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível no seu
país/região, entre em contato com um revendedor HP local para saber como comprar cartuchos.

Informações da garantia do cartucho
A garantia do(s) cartucho(s) de impressão HP se aplica quando o produto é usado no dispositivo de impressão HP
designado. Essa garantia não é válida para cartuchos de tinta HP que foram recarregados, recondicionados,
reconstruídos, usado incorretamente ou violado.

Durante o período de garantia, o produto estará protegido, contanto que a tinta HP não tenha acabado e a data de
vencimento da garantia não tenha chegado. A data de término da garantia, no formato AAAA/MM, pode ser
localizada no produto da seguinte forma:

Para uma cópia da Declaração de garantia limitada HP, consulte a documentação impressa que acompanha o
dispositivo.
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Dicas para trabalhar com tinta
Use as dicas a seguir para trabalhar com cartuchos de tinta:

• Use os cartuchos de tinta corretos para sua impressora. Para uma lista de cartuchos de impressão compatíveis,
consulte a documentação impressa que acompanha a impressora. Uma alternativa é procurar na Caixa de
Ferramentas da Impressora, no software.

• Insira o cartuchos de tinta nos compartimentos corretos. Combine a cor e o ícone de cada cartucho com a cor
e o ícone de cada slot. Certifique-se de todos os cartuchos encaixem no lugar.

• Use cartuchos de tinta HP originais. Os cartuchos de tinta HP originais são desenvolvidos e testados com as
impressoras HP para ajudá-lo a obter excelentes resultados sempre.

• Recomenda-se substituir os cartuchos ao receber uma mensagem de alerta. Isso evita possíveis atrasos na
impressão. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

• Se a qualidade for inaceitável, verifique se a cabeça de impressão está limpa. Siga as instruções no menu
Ferramentas no visor da impressora. Uma alternativa é procurar na Caixa de Ferramentas da Impressora,
no software.

Dicas para trabalhar com tinta 21
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7 Instruções básicas sobre papel

Colocar mídia
1. Proceda de uma das maneiras a seguir:

Carregar papel de tamanho pequeno
a. Bandeja de papel inferior.

� Deslize a guia de largura de papel para fora.

b. Coloque papel.
� Insira a pilha de papel fotográfico na bandeja de papel com a borda curta para frente e o lado de

impressão voltado para baixo.

� Deslize a pilha de papel para frente até ela parar.

Nota Se o papel fotográfico tiver abas perfuradas, carregue-o de forma que as abas fiquem mais
próximas a você.

� Deslize a guia de largura do papel para dentro até ela encostar na borda do papel.
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Carregar papel de tamanho grande
a. Bandeja de papel inferior.

� Deslize a guia de largura de papel para fora.

b. Coloque papel.
� Insira a pilha de papel na bandeja de papel com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado

para baixo.

� Deslize a pilha de papel para frente até ela parar.
� Deslize a guia de largura do papel para dentro até ela encostar na borda do papel.

2. Exibir a animação para este tópico.
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8 Suporte HP
• Obter mais ajuda
• Suporte HP por telefone
• Opções adicionais de garantia

Obter mais ajuda

Você pode encontrar mais informações e ajuda sobre HP Photosmart inserindo uma palavra-chave no
campo Pesquisa no canto superior esquerdo do visualizador de ajuda. Títulos de tópicos relacionados -- para
tópicos locais e on-line -- serão listados.

Para entrar em contato com o Suporte HP, clique aqui para ficar on-line.

Suporte HP por telefone
As opções de suporte por telefone e a disponibilidade variam de acordo com o produto, país/região e idioma.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

• Período de suporte por telefone
• Fazer uma ligação
• Após o período de suporte por telefone

Período de suporte por telefone
Um ano de suporte por telefone está disponível na América do Norte, Ásia (Pacífico) e América Latina (incluindo
o México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse
www.hp.com/support. Serão aplicadas as tarifas padrão da companhia telefônica.

Fazer uma ligação
Ligue para o suporte HP quando estiver em frente ao computador e ao produto. Esteja preparado para fornecer as
seguintes informações:

• Nome do produto (HP Photosmart B010 series)
• Número de série (localizado na parte traseira ou inferior do produto)
• As mensagens exibidas quando o problema ocorre
• Respostas para estas perguntas:

◦ Este problema já aconteceu antes?
◦ Você pode recriá-lo?
◦ Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema

começou?
◦ Aconteceu alguma coisa antes dessa situação (como uma tempestade com trovões, o produto foi movido

de lugar etc)?

Para obter a lista de números de telefone de suporte, visite www.hp.com/support.

Após o período de suporte por telefone
Após o período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Também pode haver ajuda
disponível no site de suporte on-line da HP: www.hp.com/support. Entre em contato com o revendedor HP ou ligue
para o telefone de suporte do seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.
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Opções adicionais de garantia
Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para o HP Photosmart mediante custos adicionais. Acesse
www.hp.com/support, selecione seu país/região e idioma, e veja as informações sobre serviços e garantias para
conhecer os outros planos de extensão de serviço.

Eliminar o congestionamento de papel pela porta de
acesso traseira

Para eliminar um congestionamento de papel da porta traseira
1. Desligue o produto.
2. Remova a porta traseira.

3. Remova o papel congestionado.
4. Recoloque a porta traseira.

5. Ligue o produto.
6. Tente imprimir novamente.
7. Exibir a animação para este tópico.
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9 Informações técnicas
As especificações técnicas e informações sobre regulamentações internacionais para seu HP Photosmart são
fornecidas nesta seção.

Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o HP Photosmart.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

• Aviso
• Especificações
• Programa de controle do risco ambiental dos produtos
• Avisos sobre regulamentação

Aviso

Especificações
As especificações técnicas para o HP Photosmart são fornecidas nesta seção. Para as especificações completas
do prouto, veja a Planilha de Dados do Produto em www.hp.com/support.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leiame.

Para informações sobre futuros lançamentos e suporte do sistema, visite o suporte HP online, em www.hp.com/
support.

Especificações ambientais
• Faixa de temperatura operacional recomendada: 15 ºC a 32 ºC (59 ºF a 90 ºF)
• Faixa permitida de temperatura operacional: 5 ºC a 40 ºC (41 ºF a 104 ºF)
• Umidade: 20% a 80% de umidade relativa sem condensação (recomendado); 25 ºC de ponto de orvalho máximo
• Faixa de temperatura não operacional (armazenamento): -40 ºC a 60 ºC (-40 ºF a 140 ºF)
• Na presença de campos eletromagnéticos altos, é possível que a saída do HP Photosmart seja levemente

distorcida
• A HP recomenda a utilização de um cabo USB de até 3 metros de comprimento para minimizar o ruído injetado

em razão de possíveis campos eletromagnéticos altos

Especificações de papel

Tipo Gramatura do papel Bandeja de papel*

Papel comum Até 20 lb. (75 g/m²) Até 125 (papel de 20 lb.)

Papel Ofício Até 20 lb. (75 g/m²) Até 125 (papel de 20 lb.)

Cartões de índice 110lb. índice máximo (200 g/m²) Até 40

Cartões Hagaki 110lb. índice máximo (200 g/m²) Até 40

Envelopes 20 a 24 lb. (75 a 90 g/m²) Até 15
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Tipo Gramatura do papel Bandeja de papel*

Papel fotográfico de 13 x 18 cm (5 x 7 polegadas) 145 lb.
(236 g/m²)

Até 40

Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas) 145 lb.
(236 g/m²)

Até 40

Papel fotográfico de 216 x 279 mm (8,5 x 11
polegadas)

145 lb.
(236 g/m²)

Até 40

* Capacidade máxima.

Nota Para obter uma lista completa dos tamanhos de mídia compatíveis, consulte o driver da impressora.

Especificações de impressão
• A velocidade de impressão varia conforme a complexidade do documento
• Impressão no tamanho Panorama
• Método: jato de tinta térmico drop-on-demand
• Idioma: PCL3 GUI

Especificações de digitalização
• Editor de imagem incluído
• Interface compatível com Twain
• Resolução: até 1200 x 2400 ppi ótico; 19200 ppi aprimorado (software)

Para mais informações sobre a resolução em ppi, consulte o software do scanner.
• Cor: cor de 48 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
• Tamanho máximo de digitalização do vidro: 21,6 x 29,7 cm

Especificações da cópia
• Processamento digital de imagem
• O número máximo de cópias varia por modelo
• As velocidades de cópia variam conforme o modelo e a complexidade do documento
• A ampliação máxima da cópia varia de 200 a 400% (depende do modelo)
• A redução máxima da cópia varia de 25 a 50% (depende do modelo)

Rendimento dos cartuchos

Acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplies para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos.

Resolução de impressão

Para saber mais sobre a resolução da impressora, consulte o software da impressora.

Programa de controle do risco ambiental dos produtos
A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável ao meio ambiente.
O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo
tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram
projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção
com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a
desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite o site Commitment to the Environment da HP:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Esta seção contém os seguintes tópicos:

• Dicas ecológicas
• Utilização de papel
• Materiais plásticos
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• MSDSs (Material Safety Data Sheets)
• Consumo de energia
• Programa de reciclagem
• Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Substâncias químicas
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

Dicas ecológicas
A HP tem o compromisso de ajudar os clientes a reduzir o impacto no meio ambiente. A HP fornece as dicas
ecológicas abaixo para ajudar a enfocar as formas de avaliar e reduzir o impacto de suas opções de impressão.
Além dos recursos específicos neste produto, visite o site de soluções ecológicas da HP para mais informações
sobre as iniciativas ambientais da HP’.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Os recursos ecológicos do seu produto
• Impressão Smart Web: A interface de impressão do HP Smart Web contém uma janela Livro de recortes e

Editar recortes, em que você pode armazenar, organizar ou imprimir recortes reunidos na Web.
• Informações de economia de energia: Para determinar o status de qualificação do ENERGY STAR® para

este produto, consulte Consumo de energia na página 29.
• Materiais reciclados: Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Utilização de papel
Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos
As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora
a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)
As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em:

www.hp.com/go/msds

Consumo de energia
Os equipamentos de impressão e imagem da Hewlett-Packard marcados com o logotipo ENERGY STAR® estão
qualificados para as especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental dos EUA’ para
equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá nos produtos de imagem qualificados ENERGY STAR:

Informações adicionais sobre os modelos de produtos de imagem qualificados ENERGY STAR se encontram em:
www.hp.com/go/energystar
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Programa de reciclagem
A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/
regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva
recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem
de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para
jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão
usados. Para obter mais informações, visite o seguinte site na Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Capítulo 9

30 Informações técnicas

Inform
ações técnicas

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/


Substâncias químicas
A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos
dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH (Regulamento (CE) n.º
1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho). O relatório de informações de produtos químicos relativos a
este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more
information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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EU battery directive

Avisos sobre regulamentação
O HP Photosmart atende aos requisitos de produto de órgãos reguladores do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:
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• Número de identificação do modelo de regulamentação
• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany
• HP Photosmart B010 series declaration of conformity

Número de identificação do modelo de regulamentação
Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar de Modelo.
O Número normativo do modelo do seu produto é SNPRH-0903. Este número regulamentar não deverá ser
confundido com o nome de marketing (HP Photosmart B010 series etc.) ou número do produto (CN255B etc.)

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany
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HP Photosmart B010 series declaration of conformity
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