
             HP LaserJet Pro M1132 
                  IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
 

 
 

Enfrente as tarefas de rotina do escritório com um multifuncional acessível e fácil de usar. 
Imprima, copie e digitalize usando um único dispositivo compacto � e reduza seu impacto 
ambiental com recursos de economia de energia. 
 
 

Ideal para usuários empresariais com pequenos escritórios ou em casa que precisem de um 
multifuncional de preço acessível e fácil de usar para imprimir, copiar e digitalizar.  
 
Realize mais tarefas com um multifuncional HP Laserjet de custo acessível. 
Imprima, copie e digitalize com esse multifuncional compacto. Agora você pode produzir documentos com menor custo e 
qualidade profissional, usando cartuchos de impressão originais da HP para uma qualidade sempre excelente em todas 
as impressões. Além disso, aumente sua produtividade com rapidez de impressão de até 19 ppm Carta/18 ppm A4, e 
saída da primeira página em 8,5 segundos com a tecnologia Instant-on. 
 
Comece a usar o equipamento com rapidez e facilidade. 
Basta conectar o multifuncional diretamente a um PC ou Netbook através da porta USB 2.0 de alta velocidade incluída, 
configurar o dispositivo sem a necessidade de um CD com o HP Smart Install,1 e começar a imprimir na mesma hora com 
o painel de controle intuitivo do multifuncional. Além disso, tenha mais confiabilidade e conveniência com os suprimentos 
originais da HP projetados especialmente para a sua impressora, com o HP SureSupply, que ajuda você a achar e 
comprar um cartucho de reposição2, e com o HP Total Care, para o suporte que ajuda você a gerenciar, proteger e 
ampliar seus negócios. 
 
Reduza seu impacto e proteja os resultados financeiros. 
Corte gastos e economize energia com um multifuncional qualificado pelo ENERGY STAR®. Tenha até 50% de economia 
de energia com a tecnologia Instant-on3 e economize até quatro vezes mais energia com a Instant-on Copy.4 Economize 
ainda mais energia com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off , que desliga e liga seu multifuncional automaticamente5. E 
mais: os cartuchos de impressão pré-instalados eliminam o excesso de embalagem. 
 
1 O HP Smart Install funciona apenas com o Windows 
2 As características e a disponibilidade do programa podem variar de acordo com o país. Acesse www.hp.com/learn/suresupply para obter mais informações. 
3 Economia de energia baseada em testes da HP usando o método de Consumo de Energia Típico (TEC) do programa ENERGY STAR® em produtos HP LaserJet 
  com tecnologia Instant-on versus principais modelos da concorrência em março de 2009 
4 Quando comparada aos tubos fluorescentes, a tecnologia de cópia Instant-on com LED reduz o consumo de energia em até quatro vezes no modo ocioso e  
  1,4 vez no modo de cópia 
5 Os recursos HP Auto-On e Auto-Off estão sujeitos à impressora e às configurações 
6 Para obter mais informações, acesse www.hp.com/recycle 

 

  



   

Especificações técnicas Inform. sobre pedidos 
 
Velocidade de impressão Até 18 ppm 

A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento. 
Saída da primeira página  
(preto-e-branco) 

8,5 segundos 

Resolução de impressão Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200
Recursos  
 Painel de controle  Mostrador numérico de dois dígitos LED; 5 botões (para cima, para baixo, Cancelar, Ligar, Iniciar cópia); 6 luzes indicadoras 

LED (Atenção, Pronta, Pouco toner, Número de páginas, Escuro/claro, Reduzir/ampliar) 
 Cópia Até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia)
 Digitalização Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem
Processador 400 MHz 
Memória 8 MB 
Maior ciclo de serviço mensal Até 8.000 páginas 

O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas por mês de saída com imagens. 
Papel   
 Manuseio Bandeja de entrada para 150 folhas 
 Tamanhos A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, cartão-postal europeu, cartão-postal J (Hagaki), cartão-postal duplo 

J (Oufuku Hagaki) 
 Gramaturas 60 a 163 g/m² 
 Tipos Papel (comum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão, cartões-postais
Conectividade  
 Interfaces Porta USB 2.0 de alta velocidade 
 Sistemas operacionais Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4 ou superior, Linux (consulte 

http://www.hplip.net) 
Dimensões (l x p x a) 415 x 265 x 250 mm 
Peso 7,0 kg 
Garantia Garantia limitada de um ano. 
Variações ambientais  
 Temperatura Recomendada: 10 a 32,5º C 

Armazenamento: 0 a 35º C 
 Umidade relativa Em operação: 10 a 80% de UR 

Armazenamento: 10 a 80% de UR 
Energia Requisitos: Tensão de entrada 110 a 127 VAC (±10%), 60 Hz (±2 Hz); 220 a 240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)  

Consumo: em atividade: 375 watts; em espera: 3,2 watts; em modo de economia de energia: 1 watt; desligada: 0,3 watt 
ENERGY STAR®: Sim   
Valores sujeitos a alterações. Consulte http://www.hp.com/support para obter informações atualizadas. A energia informada é 
o valor mais alto medido utilizando todas as tensões padrão. 

Acústica Potência sonora: 6,2 B(A) 
Pressão sonora: 50 dB(A) 

Certificações Segurança: UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03; IEC 60950-1:2001 e EN 60950-1:2001 +A11. 21 CFR 1040.10 
e 1040.11 exceto para desvios relativos ao laser; Aviso 50, de 24 de Junho de 2007; IEC 60825-1:1993 +A1+A2 e EN 
60825-1:1994 +A1 +A2 (Produto Laser/LED Classe 1) 
Regulatórias: CISPR 22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1, EN 61000-3-2:2006 (emissões harmônicas, Classe A), EN 61000-3-
3:1995 +A1+A2 (emissões de oscilação), EN 55024:1998 +A1 +A2 padrões de imunidade que incluem conformidade com o 
seguinte: EN 61000-4-2:1995 (imunidade a ESD, critério de desempenho B), EN 61000-4-3:1996 (imunidade radiada, critério 
de desempenho A), EN 61000-4-4:1995 (imunidade a EFT, critério de desempenho B), EN 61000-4-5:1995 (imunidade a 
sobretensão, critério de desempenho B), EN 61000-4-6:1996 (imunidade conduzida, critério de desempenho A), EN 61000-4-
11:1994 (flutuações de tensão, critérios de desempenho B & C) 

Admite HP SureSupply Sim; o HP SureSupply alerta quando é o momento de substituir um cartucho de impressão e lhe ajuda a fazer compras na região 
ou pela internet. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/learn/suresupply. Somente disponível com os 
suprimentos originais da HP; é preciso ter acesso à internet. 
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CE847A Multifuncional HP LaserJet 
Pro M1132, cabo(s) de 

alimentação, bandeja de 
saída, cartucho preto HP 
LaserJet para uso inicial, 

software de 
reconhecimento de texto 
Readiris PRO, CD(s) com 

software e 
documentação, Guia de 

instalação, folheto de 
suporte, ficha de errata, 
folheto de informações, 
Guia de garantia (onde 

houver), cabo USB.

 Suprimentos

 Serviço e suporte

UHZ66PE, Plano de Proteção HP 
Post-garantia1 ano em total. 

UH763E, Plano de Proteção HP 2 
anos no total,  

UH764E, Plano de Proteção HP 3 
anos no total 

Para obter mais informações sobre 
os serviços HP Care Pack, visite 
wwwwww.hp.com/go/printservices 

Para obter uma lista completa de 
suprimentos, mídia e acessórios, 

consulte o site da HP em 
http://www.hp.com


