
Impressora HP Deskjet D2660

Desfrute de preparação e impressão fáceis com esta brilhante impressora a cores simples.
Tintas Originais HP asseguram a impressão fiável e os resultados impressionantes em tudo o
que imprimir, de trabalhos escolares a páginas de Internet e fotografias. A escolha perfeita
para impressão sem confusão.

A impressora HP Deskjet D2660 foi concebida para utilizadores que procuram uma impressora a cores fiável, sem confusão
para impressões diárias básicas ou como segunda impressora que produza óptimos resultados em tudo, de documentos a
páginas da Internet, gráficos e fotografias.

Desfrute de impressão diária sem preocupações com a fiabilidade e o valor HP.
Está à procura de uma impressora básica que pode utilizar para imprimir tudo, de cartas e e-mails a fotografias e páginas da
Internet? Desfrute da tranquilidade que lhe dá a fiabilidade HP e obtenha textos nítidos, a preto vivo e cores brilhantes com
tintas Originais HP. Confie na HP também pelo valor – imprima até 3x mais páginas a preto e 2,5x mais a cores com tinteiros
de substituição de alta capacidade opcionais2. Qualificado pela ENERGY STAR®. Menos desperdícios também – este
produto HP é criado a partir de plástico 50% reciclado.

Prepare-se e imprima rapidamente com instalação simples e botões de toque único.
Prepare-se e ligue-se ao seu computador sem confusão - a instalação passo.a-passo simples significa que estará preparado e
a trabalhar em pouco tempo. Controlos intuitivos tornam também a gestão da sua impressora fácil, só com três botões toque
único: botão ligar/desligar, continuar e cancelar que lhe permite interromper a impresão de trabalhos para poupar tinta,
papel e dinheiro. Há uma luz indicadora do nível de tinta para o avisar quando tem pouca e o fácil acesso aos tinteiros torna
a substituição fácil.

Imprima mais da internet - mais facilmente - com HP Smart Web Printing1.
Faça um melhor uso daquilo que imprime da Internet com a HP Smart Web Printing1. Imprima só o que quer imprimir e nada
mais. Combine o conteúdo de vários sites numa única página para poupar tinta e papel – até pode redimensionar e editar
antes de imprimir. Chega de páginas cortadas ou impressões só com algumas linhas de texto e sem fotografias. Ideal para
pesquisas escolares, reservas de voos, receitas, mapas, fotografias e tudo o que imprime a partir da Internet.

1 Requer o Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0
2 Comparando com tinteiro HP 300 Preto/Tricolor; tinteiros HP de alta capacidade não incluídos, para adquirir em separado.



Especificações técnicas
Tecnologia de impressão Jacto de Tinta Térmico HP
Velocidade de impressão Tipo de documento Rascunho Normal Melhorado

Texto a preto, A4 Até 28 ppm Até 9 ppm Até 5,5 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4 Até 21 ppm Até 6,5 ppm Até 3 ppm
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
fotográfico)

Em apenas 32 seg. Em apenas 72 seg. Em apenas 72 seg.

Cor em toda a página A4 (papel comum) Em apenas 91 seg. Em apenas 202 seg. Em apenas 203 seg.
Consoante o tipo e modo de impressão e valores aproximados. A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema,
do programa de software e da complexidade do documento.

Qualidade de impressão A preto: Até 600 ppp prestados
Cor: Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor ao imprimir de computador em papéis HP foto e 1200 ppp de entrada
seleccionados

Compatibilidade com sistemas operativos Windows Vista® (32 bits e 64 bits); Microsoft Windows® XP (SP1 ou superior [32 bits]); Mac OS X v10.4, v 10.5; Linux (veja
em http://www.hplip.net)

Requisitos mínimos do sistema Windows®: Microsoft Windows® XP (SP1) ou superior ou 2000 (SP4) ou superior: qualquer processador Intel® Pentium® II,
Celeron® ou compatível; 233 MHz ou superior; 128 MB de RAM (recomendamos 256 MB ou mais), 600 MB de espaço em
disco rígido; Internet Explorer 6 ou superior; CD-ROM, porta USB; Windows Vista®: processador a 800 MHz de 32 bits (x86)
ou de 64 bits (64); 512 MB de RAM, 850 MB de espaço livre em disco rígido; Internet Explorer; CD-ROM; Porta USB. *Para
Microsoft® Windows® 2000 e XP Professional x64 Edition (SP1 ou superior) só estão disponíveis o controlador da impressora e
a caixa de ferramentas.
Macintosh: Mac OS X v10.4 ou 10.5; PowerPC G3, G4, G5 ou processador Intel® Core; 256 MB de RAM; 500 MB de
espaço disponível em disco rígido; CD ROM; Porta USB

Memória Memória integrada
Linguagens da impressora HP LIDIL, PML
Alinhamento dos tinteiros +/-0,0508 mm
Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 1000 páginas
Peso de suportes recomendados A4: 75 a 90 g/m²; Envelopes HP: 75 até 90 g/m²; Postais HP: até 200 g/m²; Papel para fotos de 10 x 15 cm HP: até 280

g/m²
Suportes recomendados Papel (normal, para jacto de tinta, fotográfico), envelopes, transparências, etiquetas, postais, papel HP Advanced Photo,

decalques para t-shirts, suportes sem margem, panorama
Formatos dos suportes de impressão Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105

x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Personalizado: 76 x 127 a 216 x 279 mm
Manuseamento de papel Tabuleiro de 80 folhas, tabuleiro de saída de 20 folhas
Manuseamento de suportes/entrada Folhas: De até 80, Envelopes: De até 10

Postais: De até 20, Transparências: De até 15, Etiquetas/folhas A4: De até 10
Tabuleiro de entrada de papel Standard: 1, opcional: 1
Manuseamento de suportes/saída De até 20
Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de controladores)
Requisitos de energia Voltagem de entrada de 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); pode variar conforme a região, Externo
Consumo de energia 20 watts no máximo, 10 watts no máximo (activa), 1,5 watts no máximo (em espera), 1,1 watts no máximo (poupança de

energia), 0,35 watts máximo (desligada)
Interface e conectividade Hi-Speed USB 2.0
Painel de controlo 4 luzes (Ligar/Desligar, Continuar, Indicador nível tinta cor, Indicador nível tinta preto), 3 Botões (Ligar/Desligar, Cancelar,

Continuar)
Software incluído HP Photosmart Essential 3,5
Dimensões (l x p x a) Fora da caixa: 453 x 207 x 172 mm, Máximo: 433 x 485 x 142 mm (com o tabuleiro e a extensão totalmente estendida), na

caixa: 484 x 219 x 246 mm
Peso Fora da caixa: 2,73 kg, na caixa: 4,2 kg
Ambiente de funcionamento Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 5 a 40 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 até 30 ºC;

humidade de funcionamento: 20 a 80% HR; Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR; Temperatura de
armazenamento:-40 até 60 ºC; Humidade de armazenamento: 5 a 90% HR; níveis de ruído conforme a iso 9296: potência
sonora: 6,5 B(A)

ENERGY STAR Sim
Duração dos consumíveis Para mais informação acerca do rendimento, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
Garantia Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o

país e a legislação local.

Informações para
encomendas
CH366B Impressora HP Deskjet

D2660, Tinteiro Preto HP
300, Tinteiro Tricolor HP
300, CD com o software

HP, guia de instalação, guia
de referência, fonte e cabo

de alimentação.

Acessórios
Q6264A Cabo HP USB Hi-Speed (1,8 m)
C6520A Cabo USB HP 2,0 (a-b) 3 metros

Consumíveis
CC640EE Tinteiro Preto HP 300
CC643EE Tinteiro Tricolor HP 300
CC641EE Tinteiro Preto HP 300XL
CC644EE Tinteiro Tricolor HP 300XL

Suportes de impressão
Q6593A Papel HP profissional para jacto

de tinta, mate 200
folhas/A4/210 x 297 mm

Q8691A Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-25 folhas/10 x 15 cm

sem margens
C5977B Papel HP branco lustroso para

jacto de tinta-250
folhas/A4/210 x 297 mm

Serviço e Suporte
UG059E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição no Dia Útil
Seguinte, 3 anos
UG184E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição (tempo total
standard de prestação do serviço), 3
anos
UG232E Pacote de Assistência HP,
serviço de Devolução ao Armazém, 3
anos (UG232E: somente países
Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia,
EEM, Eslovénia, Republica Checa,
Eslováquia, Hungria.
UG059E/UG184E: resto da Europa).
Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web

da HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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