
Folheto de especificações

HP OfficeJet Pro 9010 
Impressora multifuncional 

Uma impressora inteligente e
revolucionária que funciona da 
maneira que você precisa. Ajude 
a economizar tempo com
atalhos Smart Tasks1 e obtenha 
digitalização e impressão em
frente e verso automáticas. 
Conte com conexões 
ininterruptas e segurança
aprimorada.2 Imprima e digitalize 
do seu telefone.1

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Para ser 
usada com cartuchos que usam apenas circuitos eletrônicos 
originais da HP. Os cartuchos com circuitos eletrônicos 
modificados ou de terceiros podem não funcionar, e aqueles 
que funcionarem hoje podem não funcionar no futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Projetada para economizar seu tempo
● Elimine etapas em tarefas repetitivas usando Smart Tasks.1 Digitalize para a nuvem, e-mail e mais com um só toque.1

● Crie documentos editáveis, pesquisáveis, digitalizando do seu telefone ou impressora usando Smart Tasks.1

● Trabalhe mais rapidamente e sem usar as mãos com o alimentador automático de 35 páginas. Obtenha impressão e
digitalização automáticas frente e verso.

● Assuma o controle dos trabalhos de impressão, digitalização, cópia e fax com facilidade de toque e deslizamento, usando a
tela de toque colorida.

Liberdade para trabalhar em qualquer lugar
● Conecte-se à impressão baseada em nuvem comWi-Fi ou sua rede de celular para imprimir de qualquer lugar.1

● Acesse e imprima rapidamente documentos e imagens em seu smartphone do Dropbox e do Google Drive.1

● Obtenha digitalização de alta qualidade para compartilhar por Dropbox, Google Drive, e-mail ou nuvem, praticamente de
qualquer lugar.1

● Obtenha notificações ao imprimir, digitalizar ou copiar do seu smartphone.1

Segurança aprimorada, conexões confiáveis
● Reduza interrupções comWi-Fi com autocorreção que o mantém conectado.2

● Obtenha fundamentos de segurança para ajudar a manter a privacidade e o controle.
● Conte com suporte de chatbot e notificações úteis com o aplicativo HP Smart.1

● Compartilhe recursos facilmente – acesse e imprima com rede Ethernet e sem fio.2

Comprar tinta nunca foi tão fácil
● Imprima mais páginas e substitua cartuchos com menos frequência, usando cartuchos de tinta de alto rendimento

originais HP.4

● Crie gráficos coloridos em cores vibrantes e de qualidade profissional, ideais para uso no escritório e em apresentações.

● Obtenha texto preto profundo para todos os seus documentos de negócios. 

1 Requer o download do aplicativo HP Smart. Para detalhes sobre requisitos de impressão local, consulte http://hp.com/go/mobileprinting. 2 As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em
http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. 3 Em comparação à maioria dos aplicativos de impressão móvel de OEM para impressoras laser e jato de tinta e multifuncionais para uso residencial e de home office, com
um preço menor ou igual a US$ 429,99. Participação de mercado, como informado pela IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Alegação baseada em testes de laboratório e pesquisa de aplicativos MobilePrint do fabricante da impressora e estudo do
Keypoint Intelligence – Buyers Lab solicitado pela HP. Consulte o relatório de setembro de 2018 em http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp. 4 Com base nos cartuchos de tinta originais HP 964XL pretos e coloridos de alto rendimento. Cartuchos de tinta
de alto rendimento não inclusos; eles devem ser adquiridos separadamente. Para mais informações, acesse http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Menor custo por página comparado ao preço no varejo recomendado pelo fabricante e no rendimento de páginas
publicado dos cartuchos de tinta originais HP 964 de rendimento padrão. Os preços reais podem variar.
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Impressora multifuncional HP OfficeJet Pro 9010 Tabela de especificações
Funções / Multitarefa suportada Imprimir, copiar, digitalizar, fax / Sim

Velocidade de impressão5 6 A4: Até 22 ppm; Preto (ISO): Até 22 ppm; Cor (ISO): Até 18 ppm; Saída da primeira página, preto: Até 9
segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 10 seg.; Preto (rascunho): Até 32
ppm; Cor (rascunho): Até 32 ppm

Resolução de impressão Preto (Melhor): 1200 x 1200 dpi renderizado; Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel
fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi

Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico HP
Drivers da Impressora Incluídos GUI PCL3 HP

Número dos cartuchos de impressão 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)

Impressão sem margens Sim, em papel fotográfico e brochura apenas, até 8,5 x 11 pol. (carta EUA), 210 x 297 mm (A4)

Idiomas padrão de impressora GUI PCL3 HP

Funcionalidades de Software
Inteligente de Impressora

Orientação: Retrato/Paisagem; Imprimir em frente e verso: Nenhum/Virar na borda longa/Virar na
borda curta; Ordem das páginas: Ordem normal/Ordem inversa; Páginas por folha: 1, 2, 4, 6, 9, 16;
Configurações de qualidade: Rascunho/Normal/Melhor; Atalhos de impressão; Imprimir em escala de
cinza: Desativado/Escala de cinza de alta qualidade/Somente tinta preta; Layout de páginas por folha: À
direita e abaixo/Abaixo e à direita/À esquerda e abaixo/Abaixo e à esquerda; Imprimir usando DPI
máximo: Não/Sim; Tecnologias HP Real Life: Desativado/Ativado; Livreto: Nenhum/Livreto encadernado
à esquerda/Livreto encadernado à direita; Páginas para imprimir: Imprimir todas as páginas/Imprimir
somente páginas ímpares/Imprimir somente páginas pares; Impressão sem borda: Desativado/Ativado;
Bordas de página: Desativado/Ativado;

Gestão da Impressora Servidor Web Incorporado

Tipo de digitalização / Tecnologia Vidro que facilita o manuseio do papel, ADF / Sensor de imagem por contato (contact image sensors -
CIS)

Resolução da digitalização Hardware: Até 1200 x 1200 dpi; Ótica: Até 1200 dpi

Formatos dos arquivos digitalizados JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Modos de Entrada para Digitalização Digitalização no painel frontal; cópia; fax; Software; Aplic. móveis

Tamanho da digitalização Alimentador automático de documentos: 215 x 355 mm; 8.5 x 14 pol. Máximo; Base plana: 215.9 x
297 mm; 8.5 x 11.7 pol.

Velocidade de Digitalização Até 8 ipm (200 ppi, preto e branco); Até 8 ipm (200 ppi, em cores)

Funções avançadas do scanner OCR (reconhecimento óptico de caracteres); Atalhos Smart Tasks: Digitalização personalizável com 1
clique para destinos na nuvem, e-mail e impressão, crie documentos editáveis e pesquisáveis,
digitalizando de telefone ou impressora; Destinos Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, One Drive,
destinatários de e-mail, impressão

Profundidade de bits / Níveis de escala de 
cinza

24 bits / 256

Características padrão transmissão 
digital

Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para SharePoint; Digitalizar para
pen-drive

Velocidade de cópia Preto (rascunho): Até 15 cpm; Cor (rascunho): Até 15 cpm

Resolução de cópia Preto (textos e gráficos): Até 600 ppp; Até 600 ppp; Cor (texto e gráficos): Até 600 ppp

Número Máximo de Cópias Até 99 cópias

Dimensionamento da Copiadora 25 até 400%

Definições de copiadora Cópias; Frente e verso; Clarear/Escurecer; Correção de cópia HP; Cópia de ID; Redimensionar; Qualidade;
Tamanho do papel; Tipo do papel; Agrupar; Deslocamento de margem; Cortar; Visualizar cópia;
Aprimoramentos

Velocidade de transmissão de fax Até: 4 segundos por página

Resolução de fax Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Cor (Melhor): 200 x 200 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi; Em cores
(padrão): 200 x 200 dpi

Funcionalidades de Software
Inteligente de Fax

Fax digital; Fax para PC está disponível com o Windows. Acesse http://www.hp.com/support para baixar
o software mais recente

Funcionalidades de fax Memória do fax: Até 100 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática:
Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding
supported: Sim; Fax polling supported: Não; Suporte de modo de telefone de fax: Não; Suporte de junk
barrier: Sim, precisa Caller ID; Marcação de números com a máxima velocidade: Até 99; Suporte de
interface de PC: Sim, suporte fornecido ao software HP; Suporte de capacidade de recuperação remota:
Não; Suporte de handset telefônico: Não

Conectividade padrão 1 USB 2.0; 1 Host USB (impressão de JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG); 1 Ethernet; 1 802.11b/g/n
sem fio; 2 portas de modem RJ-11

Capacidades de Rede Sim, Ethernet, sem fio 802.11b/g/n incorporados

Capacidade sem fios Sim

Capacidade de impressão móvel4 Apple AirPrint™; Aplicativos móveis; Impressão via Wi-Fi Direct®; Certificação Mopria™; HP Smart

Memória Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB

Velocidade do processador 1,2 GHz / Disco rígido: Nenhum/nenhuma

Ciclo de trabalho7 Mensalmente, A4: Até 25.000 páginas

Conteúdo da caixa 1KR46C Impressora multifuncional HP OfficeJet Pro 9010; Cartucho HP 964 Setup preto; Cartucho HP 
964 Setup ciano; Cartucho de inicialização HP 964 Setup magenta; Cartucho original HP Setup 964 
amarelo; Folheto sobre cuidados com a tinta; Cabo de alimentação; Cartaz Setup;Guia de referência

Cartuchos substitutos Cartucho de tinta HP 964 preto original (~1.000 páginas); Cartucho de tinta HP 964 ciano original (~700
páginas); Cartucho de tinta HP 964 magenta original (~700 páginas); Cartucho de tinta HP 964 amarelo
original (~700 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL preto original (~2.000 páginas); Cartucho de tinta
HP 964XL ciano original (~1.600 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL magenta original (~1.600
páginas); Cartucho de tinta HP 964XL amarelo original (~1.600 páginas). O rendimento real varia
consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para detalhes,
consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Dimensões do produto1 Largura x profundidade x altura: 439,3 x 342,5 x 278 mm; 17,28 x 13,46 x 10,94 pol.; Máximo: 439 x
342 x 278 mm; 17,3 x 20,46 x 10,94 pol.

Peso do produto2 8,95 kg; 19,69 lb

Características da garantia Um ano de garantia limitada de hardware; Para mais informações, consulte http://support.hp.com

Conformidade com standards de 
eficiência energética

Qualificado pela ENERGY STAR®

Painel de controle Tela de toque no painel de controle de 6,75 cm (2,65") com CGD (tela de imagens coloridas); 3 
botões:(início, ajuda, voltar)

Descrição do visor 6,75 cm (2,65 pol.), tela de toque CGD (imagens coloridas)

Software Incluído Software da impressora HP, comprar suprimentos on-line

Sistemas operacionais 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

Sistemas operacionais de rede
compatíveis

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de
CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer. Espaço disponível em disco
rígido de 2 GB, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8.
Qualquer processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz compatível, espaço disponível em disco
rígido de 850 MB, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer 8;
Linux (para obter mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos Mínimos do Sistema PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Internet
Explorer; Mac: OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X); macOS High Sierra
v10.13; 1,5 GB de espaço disponível; Acesso à Internet; USB

Alimentação3 Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal interna (integrada); Requisitos de
Energia: Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz; Consumo de energia: 0,13 watt
(desligamento manual); 5,80 watts (pronta); 1,22 watt (suspensão)

Acústica Emissões de potência acústica: 6,9 B(A) (imprimindo a 20 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 54,5
dBA (imprimindo a 20 ppm) (posição do operador)

Ambiente de funcionamento Amplitude Térmica em Funcionamento: 5 até 40°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a
32 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60°C; Amplitude de umidade em Funcionamento:
20 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 25 a 75% RH

Gestão de Segurança SSL/TLS (HTTPS); IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise com cabo; Autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS,
LEAP e PEAP); Autenticação de chave pré-compartilhada para conexão sem fio (PSK); Firewall;
Configuração de certificados, bloqueio do painel de controle; EWS protegido por senha; Protocolo não
utilizado e desativação de serviço; Syslog; Firmware assinado; Configurações de administrador;
Inicialização segura com autorrecuperação; Atualização de firmware automática; Wi-Fi Direct seguro;
Dados do cliente criptografados; Apagamento Seguro; Envio digital seguro; Gerenciamento de
certificados;

Aprenda mais em
hp.com

1As dimensões variam de acordo com a configuração 2 O peso varia com a configuração 3 Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. 4 O desempenho da
conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. As operações sem fio são compatíveis apenas com roteadores de 2,4 GHz; exclui Wireless Direct. O Wireless Direct pode exigir que drivers ou aplicativos sejam instalados e conectados em computadores ou dispositivos móveis
com capacidade sem fio. A funcionalidade sem fio pode variar de acordo com o sistema operacional do computador ou dispositivo móvel, consulte http://hpconnected.com. Planos de dados adquiridos separadamente ou taxas de utilização podem se aplicar. Os tempos de impressão e as velocidades de
conexão podem variar. O AirPrint tem suporte para OS X v10.11 El Capitan e dispositivos que executam iOS 4.2 ou posterior e exige que a impressora esteja conectada à mesma rede que seu dispositivo OS X ou iOS. O AirPrint, o logotipo do AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple®
Inc. Windows é marca comercial do grupo de empresas Microsoft. 5 As especificações de velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados no setor. 6 Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para detalhes, consulte
http://www.hp.com/go/printerclaims 7 A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja dentro da faixa declarada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem a substituição de suprimentos 8 Para obter mais informações sobre os rendimentos de
páginas para cartuchos de substituição, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies; para configuração cartuchos, clique no link Configurar suprimentos na mesma página.
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Volume mensal de páginas
recomendado

Até 1500

Tipos de Suportes de Impressão 
comportados

Papel comum, papéis fotográficos HP, papel profissional ou brochura fosco HP, papel para
apresentações fosco HP, papel profissional ou brochura brilhante HP, outros papéis fotográficos para
jato de tinta, outros papéis foscos para jato de tinta, outros papéis brilhantes para jato de tinta, papel
grosso comum, papel leve/reciclado comum, papel para brochura com dobra tripla HP, brilhante

Peso suportado da mídia 60 a 105 g/m² (comum); 220 a 280 g/m² (foto); 75 a 90 g/m² (envelope); 163 a 200 g/m² (cartão)

Tamanhos de mídia suportados A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki)

Tamanhos personalizados das mídias Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm

Manuseamento de papel Bandeja de entrada para 250 folhas; Até 100 folhas com gerenciamento inteligente de saída; Opções
de frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos:
Padrão, 35 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de
entrada: Até 250 folhas Padrão; Até 30 envelopes Transparências; Até 50 folhas; Até 50 folhas
etiquetas; Até 250 folhas ofício; Capacidades de saída: Até 60 folhas Padrão; Até 10 envelopes
Transparências; Até 30 cartões; Até 30 folhas etiquetas; Até 60 folhas ofício

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais 
produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas 
registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

http://hp.com



