Bezdrátové zařízení vše v jednom HP Officejet
Pro 8500

Vytvářejte působivé barevné dokumenty a ušetřete až 50 % nákladů na stranu v porovnání
s obdobnými laserovými tiskárnami1 pomocí tohoto obchodního zařízení vše v jednom.
Rychlé sdílení bezdrátového2 tisku s až 5 uživateli plus vestavěný fax a skenovací i
kopírovací funkce.
Bezdrátové multifunkční zařízení řady HP Officejet 8500 je určeno pro velmi malé a malé podniky, které vyžadují energeticky
úsporné zařízení vše v jednom připravené na práci v síti a schopné poskytovat barevný i černobílý tisk ve skvělé kvalitě při
mimořádně nízkých nákladech na stranu.
Tiskněte profesionální barevné dokumenty s až o 50 % nižšími náklady na stránku než u laserových tiskáren 3.
Tiskněte barevné dokumenty v profesionální kvalitě s až o 50 % nižšími náklady na stránku než u laserových tiskáren3. Snižte
také externí náklady na tisk – vytvářejte vlastní marketingové materiály tak, jak je potřebujete. Používejte dokumenty přímo z
tiskárny s novou generací inkoustů na bázi pigmentu HP Officejet – speciálně vytvořených pro trvanlivé výstupy odolné proti
vodě5. Systém samostatných kazet znamená možnost výměny pouze těch kazet, které se spotřebují.
Spotřebujte až o 50 % méně energie než s laserovými tiskárnami3 a ušetřete papír díky tomuto všestrannému zařízení 4 v 1.
Minimalizujte dopad své činnosti na životní prostředí díky tomuto efektivnímu zařízení s klasifikací ENERGY STAR® – spotřebujete
až o 50 % méně energie než se srovnatelnými laserovými zařízeními vše v jednom3. Navíc místo čtyř samostatných jednotek
napájíte pouze jedno zařízení. Snižte spotřebu papíru také díky digitálnímu faxu – odesílejte a přijímejte faxy elektronicky.
Software HP Smart Web Printing6 zajistí lepší tisk webových stránek. Převádějte papírové dokumenty na digitální soubory, které
lze snadno archivovat a sdílet – není třeba pořizovat další papírové kopie.
Stihněte toho víc díky rychlému bezdrátovému4 výkonu a snadno použitelné dotykové obrazovce.
Zvyšte produktivitu a rychlost sdílení, spolehlivý výkon až pro 5 uživatelů pomocí vestavěné bezdrátové sítě 802.11g4. Využívejte
rychlosti odpovídající laserové tiskárně až s 15 stranami černobíle / 11 stranami barevně za minutu7 plus pohodlí velké
obrazovky, oboustranného tisku a automatický podavač dokumentů na 50 listů. Využívejte řešení včetně systému Direct Digital
Filing a softwaru pro správu dokumentů HP. Sledujte a řiďte použití pomocí řady softwarových řešení pro správu.
1 Většina barevných laserových zařízení AiO < 600 EUR, červen 2008, výtěžnost OJ Pro ISO s kazetami s nejvyšší kapacitou při nepřetržitém tisku
Podrobnosti na stránkách http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu.

3 Většina barevných laserových zařízení AiO < 600 EUR, červen 2008, výtěžnost OJ Pro ISO s kazetami s nejvyšší kapacitou při nepřetržitém tisku
Spotřeba energie podle testování společnosti HP podle kritérií testovacích metod TEC programu ENERGY STAR®
Podrobnosti na stránkách http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu
5 Interní testování společnosti HP s papíry ColorLok®

6 Vyžaduje prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 až 8.0

7 Podle počtu stran za minutu stanoveného podle normy ISO/IEC 24734

Norma platí pro inkoustové a laserové produkty a nezahrnuje první sadu testovacích dokumentů.

Informace pro
objednávání

Technická specifikace
Tisk
Tisková technologie
Monitor
Typy inkoustu
Rychlost tisku

Rychlost dle normy ISO
Kvalita tisku
Tisk bez okrajů
Jazyky tiskárny
Řezy písma/fonty
Fax

Skenování

Kopírování
Rychlost kopírování

Provozní zátěž (měsíční, A4)
Kapacita ADF
Typy médií
Automatický senzor pro typ papíru
Velikosti médií
Max. rozsah hmotnosti médií
Manipulace s papírem
Manipulace s médii/vstup
Duplexní tisk
Napájení
Spotřeba energie
Zvukové emise – napájení
Emise akustického tlaku
Rozhraní a připojení
Kompatibilita s paměťovými kartami

Paměť

Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Země původu
Možnosti připojení k síti
Kompatibilita se síťovým operačním
systémem
Kompatibilita s operačními systémy

ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
dotykový displej LCD 8,76 cm (barevná grafika)
Pigmentový (barevný), pigmentový (černý)
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 35 str./min
Až 19 str./min
Až 11 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 34 str./min
Až 19 str./min
Až 3,5 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 15 str./min, Barva: Až 11 str./min
Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi, Barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi barevně (u papíru HP Advanced Photo
Paper se vstupem až 1 200 x 1 200 dpi)
Ano (až 216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
2 vestavěné typy: Courier, Letter Gothic; žádná písma s možností změny měřítka
Rychlost modemu: 33,6 kbps
Rychlá volba: Až 99
Faxování s prodlevou: Ano
Paměť: Až 125 stran
Automatické opakované vytáčení: Ano
Barevné faxování: Ano
Všesměrové vysílání pro faxování: 48 míst
*Při použití testovacího formuláře ITU-T č. 1 se standardním rozlišením. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu
a využívají více paměti.
Rozlišení: Optické: Až 4800 dpi; Hardware: Až 2 400 x 4 800 dpi; Rozšířené: Až 19 200 dpi
Maximální velikost dokumentu: 216 x 356 mm
Typ: Ploché provedení, ADF; Bitová hloubka: 48bitové; Twain verze: Verze 1.9; Technologie skenování: CIS; Odstíny šedé barvy
(šedá škála): 256
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 35 kopií/min
Až 17 kopií/min
Až 5 kopií/min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 34 kopií/min
Až 17 kopií/min
Až 3,5 kopie/min
Až 15 000 stran
Standardní, 50 listů
Papír (brožura, inkoustový, běžný), fotografický papír, obálky, karty (indexové), transparentní fólie
Ne
Standardní: 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), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm
zásobník 1: 60 až 105 g/m² (běžná média), 60 až 250 g/m² (speciální média), až 200 g/m² (karty); volitelný Zásobník 2: 60
až 105 g/m² (pouze běžná média)
Standardní: Vstupní zásobník na 250 listů, automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů, Volitelné: Volitelný druhý vstupní
zásobník na 250 listů
Počet listů: Až 500, Obálky: Až 20, Karty: Až 55, Fólie: Až 70, foto 10 x 15 cm: Až 55
Automatický (standardní)
Požadavky: Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 až 60 Hz, Napájení: Externí univerzální zdroj napájení
Maximální: Maximálně 55 W, 16 W (tisk), 34 W (kopírování), maximálně 0,4 W (vypnuto). Měření spotřeby jsou založena na
testovací proceduře Energy Star OM při vstupním napětí 230 V stř., 50 Hz.; Pohotovostní režim: 7,2 W
6,8 B(A) (normální černobílý tisk), 7,1 B(A) (černobílý tisk návrhů)
59 dB(A) (normální černobílý tisk), 62 dB(A) (černobílý tisk návrhů), 16 dB(A) (v klidu)
Rozhraní USB 2.0, Ethernet, PictBridge, fax RJ-11, bezdrátové připojení 802.11 b/g (standardní nebo volitelné)
CompactFlash typu I a II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital (SD), High Capacity Secure Digital (SDHC),
MultiMediaCard (MMC), xD-Picture Card, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro (adaptér není součásti
dodávky, nutno zakoupit samostatně); MultiMediaCard RS-MMC/MMC mobile se sníženou velikostí, MMCmicro, miniSD,
microSD (adaptér není součásti dodávky, nutno zakoupit samostatně)
Sloty: 4 sloty: CompactFlash typu I a II; Memory Stick, Memory Stick Pro; Secure Digital (SD), High Capacity Secure Digital
(SDHC), MultiMediaCard (MMC); xD-Picture Card; Podmíněná podpora: Secure MMC (bez podpory šifrování); MagicGate
Memory Stick (bez podpory šifrování); Pouze pomocí adaptéru: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro
(adaptér není součásti dodávky, nutno zakoupit samostatně); MultiMediaCard se sníženou velikostí, RS-MMC/MMC
mobile/MMCmicro/miniSD/microSD (adaptér není součásti dodávky, nutno zakoupit samostatně); Standardní: 128 MB;
Maximální: 128 MB
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant
Bez obalu: 494 x 479 x 331 mm (s jednotkou pro oboustranný tisk), včetně obalu: 593 x 450 x 581 mm
Bez obalu: 12,7 kg, včetně obalu: 17,42 kg
Vyrobeno v Malajsii
Přes externí tiskové servery HP Jetdirect
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32bitový (SP1), XP 64bitový (SP1), Windows Vista® (32 a 64bitový); Mac OS
X v10.4, v10.5; Při použití systému Microsoft® Windows® 2000 nemusí být některé funkce dostupné.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home (SP1) a Professional (SP1) (32 a 64bitová verze), XP Professional x64 (SP1);
Windows Vista® Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium a Ultimate (32 x86 a 64bitová verze); Mac OS X v10.4.11
nebo vyšší, Mac OS X v10.5.x. Pro systémy Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP x64 Edition (SP1), XP Starter Edition a
Windows Vista® Starter Edition jsou k dispozici jen ovladač tiskárny, ovladač skeneru a Panel nástrojů
Ano
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.

CB023A

Bezdrátové zařízení vše v
jednom HP Officejet Pro 8500;
automatická jednotka pro
automatický oboustranný tisk
HP; černá inkoustová kazeta HP
940 Officejet; úvodní inkoustové
kazety HP 940 (azurová,
purpurová, žlutá); tiskové hlavy
HP 940 Officejet (černá a žlutá,
purpurová a azurová); kabel
Ethernet; software k tiskárně a
uživatelská příručka na disku
CD-ROM; příručka Začínáme;
instalační leták; napájecí kabel;
telefonní kabel

CB802A

Zásobník papíru na 250 listů pro
tiskárnu řady HP Officejet Pro 8500

Příslušenství
Spotřební materiál
C4902AE

Černá inkoustová kazeta HP 940
Officejet

C4906AE

Černá inkoustová kazeta HP 940XL
Officejet

C4907AE

Azurová inkoustová kazeta HP
940XL Officejet

C4908AE

Purpurová inkoustová kazeta HP
940XL Officejet

C4909AE

Žlutá inkoustová kazeta HP 940XL
Officejet

C4900A

Černá a žlutá tisková hlava HP 940
Officejet

C4901A

Purpurová a azurová tisková hlava
HP 940 Officejet

Média
CG898AE

Sada papíru na brožury HP
Officejet řady 940XL, 100 listů,
210 x 297 mm

C6818A

Lesklý papír HP Superior pro ink.
tiskárny – 50 listů / A4 / 210 mm
x 297 mm

CHP210

Tiskový papír HP – 500 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

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli
další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
Vytvořeno v EU 09/09 4AA2-3065CSE

