Barevná tiskárna řady HP Officejet Pro
K8600

Svěřte všechny tiskové úlohy vašeho podniku – od obálek a dopisů po kalkulační tabulky a
plakáty – jediné vysoce výkonné tiskárně formátu A3+ vybavené síťovými funkcemi a
volitelným příslušenstvím pro oboustranný tisk. Dosáhněte profesionální kvality tisku při
nákladech na stránku, které jsou při použití formátu A4 až o 50 % nižší než u laserových
tiskáren1.
Řada barevných tiskáren HP Officejet Pro K8600 je určena pro uživatele z řad malých podniků i jednotlivých
podnikatelů, kteří hledají všestrannou, vysokorychlostní tiskárnu formátu A3+, která dokáže tisknout všechny druhy
dokumentů v profesionální kvalitě při mimořádně nízkých nákladech na stránku.

Tiskárna HP Officejet Pro K8600

Tiskárna HP Officejet Pro
K8600dn

Dopřejte si tisk v profesionální kvalitě při nákladech na stránku, které jsou až o 50 % nižší než u laserových tiskáren
formátu A4 2.
Získejte výsledky v profesionální kvalitě při nákladech na stránku, které jsou až o 50 % nižší než u laserových tiskáren
formátu A4 2. Tiskněte dokumenty s výrazným, ostrým černým textem a živou barevnou grafikou pomocí inkoustů řady HP
Officejet; pro dosažení zvýšené kvality používejte kancelářské papíry s logem ColorLok. Snižte své náklady na externí tisk
tím, že si budete vytvářet působivé, vysoce účinné marketingové materiály na svém vlastním zařízení. Dosáhněte
maximální efektivity při používání tiskáren – získejte dvakrát více stránek s černým potiskem při nižších jednotkových
nákladech pomocí inkoustových kazet řady HP 88XL Officejet, které se dodávají jako volitelné příslušenství3.
Tiskněte vše, od pohlednicového formátu až po bezokrajové plakáty velikosti A3+, pomocí jednoho všestranného zařízení.
Dopřejte si flexibilitu, která vám umožní tisknou takřka cokoli – od obálek a dokumentů po kalkulační tabulky a plakáty –
pomocí jediné, mimořádně všestranné tiskárny formátu A3+. Šetřete čas i papír díky možnostem oboustranného tisku4.
Vytvářejte profesionální bezokrajové fotografie, titulní strany prezentací a další materiály o rozměrech až 330 x 482 mm
za použití papírů pro brožury a fotografických papírů. Tiskněte na média nejrůznějších typů a využijte výhod zadního
podavače při manipulaci s papíry širokých formátů o síle až 280 g/m2.
Zvyšte svoji produktivitu díky převratným rychlostem tisku a volitelným síťovým funkcím.
Dodejte svému podnikáni nové rozměry produktivity – tiskněte běžné černobílé i barevné kancelářské dokumenty při
neuvěřitelné rychlosti až 35 str./min (založeno na A4 stránkách). Podělte se o výkon v rámci malých kolektivů
s maximálně 5 uživateli díky síťovým funkcím HP Jetdirect4. Využijte rychlé a snadné obsluhy prostřednictvím intuitivních
ovládacích prvků a spolehlivosti, kterou od společnosti HP očekáváte.
1 Srovnání s většinou laserových tiskáren pod 300 USD

Podrobnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/OJProK8600.Náklady na stránku u tiskáren Officejet díky inkoustovým kazetám HP 88XL Officejet (nejsou
součástí dodávky, prodávají se samostatně).

2 Srovnání s většinou laserových tiskáren cenové kategorie do 300 USD

Podrobnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/OJProK8600
Náklady na vytisknutí jedné stránky na tiskárnách řady Officejet vycházejí z ceny inkoustové kazety HP 88XL Officejet (není součástí dodávky, nutno zakoupit
samostatně)

3 Srovnání s černou inkoustovou kazetou HP 88 Black Officejet; velkokapacitní inkoustové kazety HP nejsou součástí dodávky;nutno zakoupit samostatně
4 Součást dodávaného příslušenství tiskárny K8600dn, volitelné příslušenství tiskárny K8600.

Technická specifikace
Tisková technologie
Trysky tiskové hlavy
Typy inkoustu
Rychlost tisku

Rychlost dle normy ISO
Procesor
Kvalita tisku
Kompatibilita s operačními systémy

Kompatibilita se síťovým operačním
systémem

Minimální požadavky na systém

Paměť
Jazyky tiskárny
Provozní zátěž (měsíční, A4)
Typy médií
Maximální oblast tisku
Tisk okrajů
Manipulace s médii

Napájení

Rozhraní a připojení
Ovládací panel
Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí

Certifikáty

Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
1 056 trysek s černým inkoustem, 1 056 trysek s barevným inkoustem
Pigmentový (černý), dye-based (barevný)
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4
Až 35 str./min
Až 15 str./min
Až 5,8 str/min
Černý text A3
Až 12,5 str/min
Smíšený text/barevná grafika A4
Až 35 str./min
Až 14,5 str/min
Až 4 str/min
Rychlosti tisku byly měřeny po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti najdete na adrese
http://www.hp.com/go/ojnotes
Černá: Až 13 str./min, Barva: Až 10 str./min
ARM946, 192 MHz
Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi. Barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi v barvě a vstupní rozlišení 1 200 dpi
Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4
nebo vyšší verze; Novell® NetWare 5.x, 6.x; při použití systému Microsoft® Windows® 2000 nemusí být některé funkce
dostupné Volitelné: Podporuje všechny samostatné i serverové verze systému Linux včetně verzí Linux SUSE (10.0, 10.1, 10.2);
Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04,
7.10);, Nejnovější ovladač tiskárny je k dispozici na webové stránce podpory HP http://www.hp.com/support
Microsoft® Windows® 2000, XP 32bitová/64bitová verze, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell®
NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Volitelné: Prostřednictvím tiskových serverů HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP
Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 a vyšší verze; SUSE
Linux 8.1 a vyšší verze; Debian 3.0 a vyšší verze; Slackware 8.1 a vyšší verze; Linspire 1.3 a vyšší verze
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): procesor Intel® Pentium® II nebo Celeron®, 128 MB RAM, 150 MB volného místa na
pevném disku, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home a XP Professional
(32bitová verze): procesor Intel® Pentium® II nebo Celeron®, 128 MB RAM, 300 MB volného místa na pevném
disku;Microsoft® Windows® XP Professional, 64bitová verze: procesor AMD Athlon™ 64 nebo Opteron™, procesor Intel®
Xeon® nebo Pentium® s podporou Intel® EM64T, 128 MB RAM, 270 MB volného místa na pevném disku; Windows Vista®:
32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 512 MB RAM, 730 MB volného místa na pevném disku, Microsoft®
Internet Explorer 7; jednotka CD-ROM, port USB (při použití systémů Microsoft® Windows® 2000 (SP4) a XP x64 nemusí být
některé funkce dostupné)
32 MB, maximum: 32 MB
PCL 3, PCL 3 GUI
Až 6 250 stran
Papír (fotografický, pro inkoustový tisk, běžný), obálky, štítky, karty (pohlednice, kartotéční lístky), fólie
76 x 127 až 330 x 483 mm
A4: horní: 3 mm, levý: 3,3 mm, pravý: 3,3 mm, dolní: 12 mm. A3: horní: 20 mm, levý: 5 mm, pravý: 5 mm, dolní: 12 mm. Tisk
bez okrajů: Ano (až 330 x 483 mm)
Vstup:
Kapacita
Hmotnost
Velikost
Zásobník 1:
listů: 250
60 až 286 g/m² (včetně
A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 až 330
běžného a fotografického
x 483 mm
média)
Jednotka pro
A3+, A3, A4, B4
oboustranný tisk:
Výstup:
Listy: Až 150
Obálky: Až 100
Velikost:
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm),
B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), vlastní: 76 x 127 až 330 x 483 mm
Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz);220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)
Napájení: Externí univerzální zdroj napájení
Spotřeba: max. 80 W, max. 30 W (aktivní, tisk), max. 6 W (pohotovostní režim), max. 1 W (vypnutá tiskárna)
Volitelné: Externí tiskové servery HP Jetdirect
Dvě tlačítka na předním panelu (zrušení úlohy, obnovení úlohy); LED pro indikaci stavu
Software pro instalaci tiskárny dodaný na disku CD-ROM
Bez obalu: 609,6 × 420,1 × 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 × 500,4 × 223 mm (OJ Pro K8600dn)
Bez obalu: 12.3 kg (OJ Pro K8600) 14.3 kg (OJ Pro K8600dn) ; Včetně balení: 14.3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro
K8600dn)
Provozní teplota: 5 až 40 °C, Doporučená provozní teplota: 15 až 35 °C, Provozní vlhkost: 15 až 80% RH, provozní vlhkost
doporučená: Relativní vlhkost 20 až 80 %, teplota skladování: -40 až 60 °C, vlhkost skladování: 15 až 90 % RH, hladina hluku
dle ISO 9296: : LwAd6,1 B(A) (tisk ve výchozím režimu); 6,4 B(A) (tisk rychlostí 24 str/min), : LpAm54 dBA (tisk ve výchozím
režimu), 57 dBA (tisk rychlostí 24 str/min)
Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): FCC Hlava 47 CFR Část 15 Třída B (USA), C-tick (Austrálie a Nový
Zéland), VCCI (Japonsko), CE (Evropská unie), BSMI (Tchaj-wan), ICES (Kanada), CCC S&E (Čína), MIC (Korea) Bezpečnost:
Odpovídá požadavkům norem EN 60950/IEC 950 (mezinárodní), na seznamu UL (USA), CSA (Kanada), certifikát GS
(Německo), označení CE (Evropa), NOM-NYCE (Mexiko), CCC S&E (Čína), GOST (Rusko), BSMI (Tchaj-wan)
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

Informace pro
objednávání
CB015A

Barevná tiskárna HP Officejet
Pro K8600, inkoustové kazety
HP 88 Officejet (černá,
azurová, purpurová, žlutá),
tiskové hlavy HP 88 Officejet
(černá a žlutá, purpurová a
azurová), software k tiskárně a
uživatelská příručka na disku
CD-ROM, leták s návodem k
instalaci, napájecí kabel, leták
s informacemi o záruce a
bezpečnosti

CB016A

Jako K8600 a navíc
vestavěné síťové funkce HP
Jetdirect a příslušenství HP
pro automatický
oboustranný tisk

CB017A

Modul k automatickému
oboustrannému tisku pro HP
Inkjet

J6035D

Externí tiskový server HP
Jetdirect 175x

J7951A

Řada HP Jetdirect ew2400

J7942A

Tiskový server HP Jetdirect
en3700 Fast Ethernet

Příslušenství

C6518A

HP USB kabel, 2 m

Spotřební materiál
C9391AE

Azurová inkoustová kazeta
HP 88XL Officejet

C9392AE Purpurová inkoustová kazeta
HP 88XL Officejet
C9393AE

Žlutá inkoustová kazeta HP
88XL Officejet

C9396AE Černá inkoustová kazeta HP
88XL Officejet
C9381A

Černá a žlutá tisková hlava
HP 88 Officejet

C9382A

Purpurová a azurová tisková
hlava HP 88 Officejet

Q6594A

Matný papír pro inkoustové
tiskárny HP Professional –
100 listů/ A3 / 297 mm x
420 mm

C6821A

Lesklý papír HP Superior
pro inkoustové tiskárny – 50
listů / A3 / 297 mm x 420
mm

Q2525A

Lesklý na třetiny přeložený
papír HP Superior pro
inkoustové tiskárny – 50 listů
/ A4 / 210 mm x 297 mm

Servis a podpora
UG076E služba HP Care Pack,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
UG199E služba HP Care Pack,
výměnná služba (standardní doba
opravy nebo výměny) po dobu 3 let
UG279E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku, po dobu 3 let
pouze Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko,
EEM, Slovinsko, Česká republika,
Slovensko
a
Maďarsko.
UG076E/UG199E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www..hp.cz
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