Bezdrôtové HP Officejet 6500 všetko-v-jednom

Tlačte s týmto všestranným zariadením profesionálne farebné dokumenty pri najnižších
nákladoch na stranu oproti prvotr. atramentovým kazetám1. Zdieľajte rýchlu jedno alebo
dvojstrannú tlač a faxovacie, skenovacie a kopírovacie nástroje vo vašej bezdrôtovej2 sieti.
Zariadenie HP Officejet 6500 všetko-v-jednom je určené pre domáce kancelárie a mikro/malé podniky, kde užívatelia chcú energeticky
efektívnu sieťovú tlačiareň všetko-v-jednom, skener, fax a kopírku, ktorá zaisťuje profesionálne výsledky pri nižších nákladoch na stranu.
Tlačte profesionálne farebné dokumenty za cenu na jednu stranu o 40% nižšiu, ako laserové tlačiarne 3.
Získajte farbu v profesionálnej kvalite na všetkých vašich úradných dokumentoch - od každodenných výtlačkov po materiály pre zákazníkov za cenu na stranu o 40% nižšiu, ako konkurenčné laserové tlačiarne3. So samostatnými atramentmi HP Officejet tlačte bohaté, sýte farby s
jasným textom v laserovej kvalite - stačí len vymeniť prázdne kazety. Tlačte s alebo bez okrajov pri vytváraní atraktívnych letákov a iných
marketingových materiálov na médiá pre brožúry a fotografie.

Spotrebujte až o 40% menej energie, ako laserové tlačiarne3 a znížte aj spotrebu papiera.
Minimalizujte váš vplyv na životné prostredie s týmto efektívnym zariadením so značkou ENERGY STAR® – spotrebujte až o 40% menej
energie, než konkurenčné farebné laserové zariadenia všetko-v-jednom4. Navyše ušetríte na napájaní len jedného zariadenia, nie štyroch
samostatných zariadení. Znížte spotrebu papiera až o polovicu s automatickou obojstrannou tlačou a šetrite získaním viac použiteľných
internetových strán s HP Smart Web Printing5. Skenujte priamo do počítača/PC a dokumenty archivujte ako digitálne súbory - netreba
viacnásobné papierové kópie.

Zvýšte produktivitu - zdieľajte univerzálnosť 4-v-1 a rýchlu tlač vo vašej bezdrôtovej sieti.
Zjednodušte toky práce – zdieľajte jednoduché nástroje tlače, skenovania, faxovania a kopírovania až s 5 používateľmi vo vašej
bezdrôtovej6 alebo Ethernet sieti. Získajte rýchlosti podobné laserovej tlačiarni s až 7 čb. str./min a 7 far. str./min 7, plus výhodu

automatického podávača na 35 listov dokumentov. Využite časovo úsporné digitálne riešenia vrátane možnosti skenovať do PC a ukladajte
prichádzajúce faxy priamo do PC/Max. Organizujte a zdieľajte digitalizované dokumenty so softvérom HP Document Management.
1 V porovnaní s atramentovými AiO s faxom <€200 od väčšiny predajcov od Q309

Podrobnosti si pozrite na www.hp.com/eur/mybusiness
S výnimkou výrobkov Officejet Pro AiO
OJ CPP založené na ISO výťažnosti produktov ponúkaných od novembra 2009 s kazetami s najvyššou kapacitou založené na metóde neustálej tlače

2 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu.
3 V porovnaní s atramentovými AiO s faxom <€200 od väčšiny predajcov od Q309

Podrobnosti si pozrite na www.hp.com/eur/mybusiness
S výnimkou výrobkov Officejet Pro AiO
OJ CPP založené na ISO výťažnosti produktov ponúkaných od novembra 2009 s kazetami s najvyššou kapacitou založené na metóde neustálej tlače

4 Väčšina farebných laserových AiO do €600, jún 2008, spotreba energie na základe testovania spoločnosťou HP použitím kritérií testovacej metódy TEC programu
ENERGY STAR®
Podrobnosti si pozrite na www.hp.com/eur/mybusiness

5 Vyžaduje Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0

6 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu
7 Podľa str./min nameraných podľa normy FDIS ISO/IEC 24734

Štandard sa vzťahuje na atramentové a laserové produkty a nepočíta s prvou súpravou testovacích dokumentov.

Objednávkové
informácie

Technické špecifikácie
Tlač

CB057A
Technológia tlače
Obrazovka
Typy atramentu
Rýchlosť tlače

Rýchlosť ISO
Kvalita tlače
Bezokrajová tlač
Jazyky tlačiarne
Faxovanie

Skenovanie

Kopírovanie
Rýchlosť kopírovania

Pracovné využitie (mesačne, A4)
Kapacita ADF
Typy médií
Senzor na automatické určovanie typu
papiera
Veľkosti médií

Termálna atramentová tlačiareň HP
LCD (2-riadkový textový)
Farebný dye-based atrament, čierny pigmentovaný atrament
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 32 str./min
Až 13 str./min.
Až 2,5 str./min
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 31 str./min.
Až 10 str./min.
Až 2,5 str./min
A4:
Farebné fotografie 10 x 15 cm (fotografický
S rýchlosťou až 29 sekúnd S rýchlosťou až 59 sekúnd
papier):
Rýchlosti tlače merané buď podľa prvej strany alebo po prvej sade testovacích strán ISO. Podrobnosti nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/ojnotes
Čiernobiele: Až 7 str./min, Farba: Až 7 str./min
Čiernobiele: Až 600 renderovaných dpi v čiernej pri tlači z počítača, Farba: Tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200
dpi pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi
Áno (až 210 × 594 mm)
HP PCL 3 GUI
Rýchlosť modemu: 33,6 Kb/s
Rýchla voľba: Až 100
Oneskorené faxovanie: Áno
Pamäť: Až 100 strán
Automatické opätovné vytáčanie: Áno
Farebné faxovanie: Áno
Vysielanie faxu: 48 miest
Podľa štandardného skúšobného obrazu ITU-T č. 1 pri štandardnom rozlíšení. Zložitejšie strany alebo strany s vyšším rozlíšením
vyžadujú dlhší čas a zaberú viac pamäte.
Rozlíšenie: Optické: Až 2 400 dpi; Hardvér: Až 2400 x 4800 dpi; Zdokonalené: Až 19200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 215 × 297 mm
Rýchlosť snímania: Až 2,2 str./min (ADF/A4)
Typ: Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Bitová hĺbka: 48-bitový; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Technológia
snímania: CIS; Odtiene sivej: 256
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 32 kópií za minútu
Až 8 kópií za minútu
Až 0,5 kópií/min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 31 kópií za minútu
Až 7 kóp./min
Až 0,5 kópií/min.
A4:
Rozlíšenie: Čiernobiele: Optimalizované rozl. až 1 200 dpi zo vstup. rozl. 600 dpi; Viac kópií: Až 100
Až 7000 strán
Štandard, 35 listov
Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň, fotografický), obálky, papier na tlač brožúr, transparentné fólie, štítky, karty
(registračné, pohľadnice)
Áno

Štandardné: ISO: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5
(162 x 229 mm), C6 (114 x 162mm); JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), 100 x 150 mm, vlastné: 76
x 102 až 216 x 762 mm
Maximálny rozsah hmotnosti médií
A4: 60 až 105 g/m², obálky: 75 až 90 g/m², karty HP: až do 200 g/m², fotografický papier HP: až 280 g/m²
Manipulácia s papierom
Štandardné: Vstupný zásobník na 250 listov, automatický podávač dokumentov (ADF) na 35 listov
Spracovanie/vstup médií
Hárky: Až 250, Obálky: Až 30, Karty: Až 80, priesvitné fólie: Až 50, fotografia 10 x 15 cm: Až 80
Duplexná tlač
Automatická (štandardne)
Zdroj
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), Napájanie: Externé
Príkon
Maximum: Max. 50 wattov, max. 23 wattov (zapnuté), max. 7,1 wattov (pohotovosť), max. 6,5 wattov (úspora energie), max. 0,6
wattov (vypnuté)
Emisie akustického výkonu
6,8 B(A) (rýchla tlač), 6,5 B(A) (normálna tlač), ADF: 6,4 B(A) (rýchle kopírovanie), 6,1 B(A) (normálne kopírovanie)
Emisie akustického tlaku
55 dB(A) (rýchla tlač), 51 dB(A) (normálna tlač), ADF: 50 dB(A) (rýchle kopírovanie), 47 dB(A) (normálne kopírovanie)
Rozhranie a konektivita
USB 2.0; Ethernet; Bezdrôtová sieť 802.11b/g; sloty pre pamäťovú kartu, RJ-11 pre fax
Kompatibilita pamäťových kariet
Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMediaCard (S-MMC), zmenšená
MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (bez adaptéra, musí sa zakúpiť samostatne), MMCmicro/miniSD/microSD (bez adaptéra,
musí sa zakúpiť samostatne), karta xD-Picture, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo
Pamäť
Sloty: Vrchný otvárací slot: Memory Stick, Memory Stick Duo; spodný otvárací slot: Karta Secure Digital, MultiMediaCard (MMC),
xD-Picture; Štandardné: 64 MB; Maximum: 64 MB
Obsahuje softvér
HP Solution Center; Softvér HP Photosmart Essential; HP Smart Web Printing; Aktualizácia HP; HP Document Manager; HP Product
Assistant
Rozmery (š x h x v)
Bez balenia: 476 x 410 x 258 mm, balené: 568 x 333 x 534 mm
Hmotnosť
Bez balenia: 7,8 kg, balené: 13,13 kg
Krajina pôvodu
Vyrobené v Malajzii
Sieťové možnosti
Cez externé tlačové servery HP Jetdirect
Sieťová kompatibilita s operačným systémomWindows Vista® (32 a 64-bitov), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) a Professional (SP1) (32 a 64-bitov);
Mac OS X v10.4,v10.5. S Microsoft® Windows® 2000 a XP x64 nemusia byť niektoré funkcie dostupné
Kompatibilita operačných systémov
Pripravený na Microsoft® Windows® 7. Ďalšie informácie nájdete na http://www.hp.com/go/windows7. Windows Vista® (32 a
64-bitový), Windows® XP Professional (SP1) a Windows® XP Home (SP1) (32 a 64-bitový), Windows® XP Home, Windows® 2000
(SP4) Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition; Mac OS X v 10.4, Mac OS X
v 10.5, Mac OS X v 10.6, Linux (pozri http://www.hplip.net)
ENERGY STAR
Áno
Životnosť doplnkov
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Záruka
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

Bezdrôtové HP Officejet 6500
všetko-v-jednom; Automatický
duplexer HP; Čierna atramentová
kazeta HP Officejet 920;
Štartovacie atramentové kazety
HP 920 (azúrová, purpurová,
žltá); Tlačová hlava HP Officejet
920; softvér tlačiarne a príručka
pre používateľa na CD-ROM;
príručka pre začiatok; leták s
nastaveniami; napájací kábel;
telefónny kábel

Doplnky
CD971AE

Čierna atramentová kazeta HP
Officejet 920

CD975AE

Čierna atramentová kazeta HP
Officejet 920XL

CD972AE

Azúrová atramentová kazeta HP
Officejet 920XL

CD973AE Purpurová atramentová kazeta HP
Officejet 920XL
CD974AE

Žltá atramentová kazeta HP
Officejet 920XL

Médiá
C6818A

Lesklý papier pre atramentové
tlačiarne HP Professional – 50
listov/A4/210 x 297 mm

Q6593A

Profesionálny matný papier HP
pre atramentové tlačiarne – 200
listov/A4/210 x 297 mm

CHP210

Papier do tlačiarne HP – 500
listov/A4/210 x 297 mm

Služby a podpora
UG072E HP Care Pack, výmena nasledujúci
pracovný deň, 3 roky
UG196E HP Care Pack, výmena (štandardná
doba vybavenia), 3 roky
UG245E HP Care Pack, vrátenie do skladu a
hardvérová podpora, 3 roky. (UG245E: len
Baltické krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko,
krajiny EEM, Slovinsko, Česká republika,
Slovensko, Maďarsko. UG072E/UG196E:
Zvyšok Európy).

http://www.hp.com
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Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

