Εκτυπωτής HP Officejet 6500 All-in-One

Δημιουργήστε επαγγελματικά έγχρωμα έγγραφα και εξοικονομήστε έως 40% ανά σελίδα σε
σύγκριση με ανταγωνιστικούς εκτυπωτές laser1 με αυτό το ευέλικτο all-in-one. Μοιραστείτε
γρήγορη εκτύπωση και επιπλέον εργαλεία φαξ, σάρωσης και αντιγραφής στο ενσύρματο
δίκτυο Ethernet.
Το HP Officejet 6500 All-in-One έχει σχεδιαστεί για χρήστες οικιακών εφαρμογών και πολύ μικρών/μικρών επιχειρήσεων που
επιθυμούν εκτυπωτή, σαρωτή, φαξ και αντιγραφικό all-in-one με εξοικονόμηση ενέργειας, έτοιμο για χρήση σε δίκτυο, για
επαγγελματικά αποτελέσματα και με χαμηλό κόστος ανά σελίδα.
Εκτυπώστε επαγγελματικά έγχρωμα έγγραφα με έως 40% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους laser 2.
Εξασφαλίστε έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας σε όλα τα έγγραφα γραφείου - από καθημερινές εκτυπώσεις έως υλικό
που απευθύνεται σε πελάτες - με κόστος ανά σελίδα μικρότερο έως 40% συγκριτικά με τους laser2. Εκτυπώστε με πλούσια, ζωντανά
χρώματα σε καθαρό κείμενο ποιότητας laser χρησιμοποιώντας μεμονωμένες μελάνες HP Officejet – αντικαθιστάτε μόνο τα δοχεία
των οποίων η μελάνη έχει εξαντληθεί. Εκτυπώστε με ή χωρίς περιθώρια για να δημιουργήσετε ελκυστικά φυλλάδια και άλλο υλικό
μάρκετινγκ για φωτογραφικά μέσα και μέσα για ενημερωτικά φυλλάδια.
Έως 40% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους laser2 και μικρότερη κατανάλωση του χαρτιού.
Ελαχιστοποιήστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με αυτήν την αποδοτική συσκευή που πληροί τις προδιαγραφές κατά ENERGY
STAR® – καταναλώστε έως 40% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα ανταγωνιστικά έγχρωμα laser all-in-one2. Επιπλέον, κάντε
οικονομία με μία μόνο συσκευή και όχι τέσσερις διαφορετικές μονάδες. Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού με το ψηφιακό φαξ –
στείλτε και λάβετε φαξ ηλεκτρονικά. Λάβετε πιο εύχρηστες σελίδες web με το HP Smart Web Printing3. Απευθείας σάρωση σε
υπολογιστή/PC και αρχειοθέτηση εγγράφων ως ψηφιακά αρχεία - δεν απαιτούνται πολλαπλά αντίγραφα σε χαρτί.
Ενισχύστε την παραγωγικότητα – μοιραστείτε την ευελιξία 4-σε-1 και τη γρήγορη εκτύπωση στο δίκτυό σας.
Εκσυγχρονίστε τη ροή εργασιών - μοιραστείτε εύχρηστα εργαλεία εκτύπωσης, σάρωσης, φαξ και αντιγραφής μεταξύ έως 5 χρηστών
στο δίκτυό σας Ethernet. Ταχύτητες αντίστοιχες με αυτές ενός εκτυπωτή laser με έως 7 ασπρόμαυρες/7 έγχρωμες σελ/λεπτό4 και τον
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 φύλλων. Χρησιμοποιήστε τις ψηφιακές λύσεις για εξοικονόμηση χρόνου, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας σάρωσης σε PC και αποθηκεύστε τα εισερχόμενα φαξ απευθείας σε PC/Mac. Οργανώστε και μοιραστείτε
ψηφιοποιημένα έγγραφα με το Λογισμικό διαχείρισης εγγράφων HP.
1 Η πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser AiO <€600, Ιούνιος 2008, απόδοση OJ ISO με δοχεία γραφίτη μέγιστης χωρητικότητας με συνεχή εκτύπωση
Για λεπτομέρειες δείτε το http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Η πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser AiO <€600, Ιούνιος 2008, απόδοση OJ ISO με δοχεία γραφίτη μέγιστης χωρητικότητας με συνεχή εκτύπωση
Κατανάλωση ενέργειας με βάση τις δοκιμές HP με χρήση των κριτηρίων της μεθόδου δοκιμής TEC του προγράμματος ENERGY STAR®
Για λεπτομέρειες δείτε το http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Απαιτεί Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0

4 Με βάση τις σελ/λεπτό που υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734

Το πρότυπο ισχύει για προϊόντα inkjet και laser και εξαιρεί το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Εκτύπωση
Τεχνολογία εκτύπωσης
Οθόνη
Τύποι μελάνης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ταχύτητα ISO
Ποιότητα εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Γλώσσες εκτυπωτή
Φαξ

Σάρωση

Αντιγραφή
Ταχύτητα αντιγραφής

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων (ADF)
Τύποι μέσων
Αυτόματος αισθητήρας τύπου χαρτιού
Μεγέθη μέσων

Μέγιστο βάρος μέσων
Χειρισμός χαρτιού
Χειρισμός μέσων/είσοδος
Εκτύπωση διπλής όψεως
Ισχύς
Κατανάλωση ισχύος
Εκπομπές ισχύος ήχου
Εκπομπές πίεσης ήχου
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Συμβατότητα κάρτας μνήμης

Μνήµη
Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Χώρα προέλευσης
Δυνατότητες δικτύου
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
δικτύου
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

ENERGY STAR
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
LCD (κείμενο 2 γραμμών)
Dye-based (έγχρωμο), pigment-based (μαύρο)
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4:
Έως 32 σελ/λεπτό
Έως 13 σελ/λεπτό
Έως 2,5 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4:
Έως 31 σελ/λεπτό
Έως 10 σελ/λεπτό
Έως 2,5 σελ/λεπτό
Έγχρωμη φωτογραφία (φωτογραφικό
Σε 29 δευτ.
Σε 59 δευτ.
χαρτί) 10 x 15 cm:
Οι ταχύτητες εκτύπωσης υπολογίζονται μετά την πρώτη σελίδα ή μετά το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες,
δείτε http://www.hp.com/go/ojnotes
Μαύρο: Έως 7 σελ/λεπτό, Έγχρωμη: Έως 7 σελ/λεπτό
Μαύρο: Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης μέχρι 600 dpi κατά την εκτύπωση από υπολογιστή, Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη
έγχρωμη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί HP και ανάλυση
εισόδου 1200 dpi
Ναι (έως 210 x 594 mm)
HP PCL 3 GUI
Ταχύτητα μόντεμ: 33,6 Kbps
Γρήγορη κλήση: Έως 100
Φαξ με καθυστέρηση: Ναι
Μνήµη: Έως 100 σελίδες
Αυτόματη επανάκληση: Ναι
Έγχρωμο φαξ: Ναι
Αποστολή φαξ: 48 τοποθεσίες
Με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T αρ.1 σε τυπική ανάλυση. Πιο περίπλοκες σελίδες ή υψηλότερη ανάλυση χρειάζονται
περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη.
Ανάλυση: Οπτική: Έως 2.400 dpi; Υλικό: Μέχρι και 2.400 x 4.800 dpi; Ενισχυμένη: Μέχρι 19200 dpi
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου: 215 x 297 mm
Ταχύτητα σάρωσης: Έως 2,2 σελ/λεπτό (ADF/A4)
Τύπος: Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Βάθος bit: 48 bit; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Κλίμακα του γκρι:
256
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4:
Έως 32 αντίγραφα/λεπτό Έως 8 αντίγραφα/λεπτό
Έως 0,5 αντ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4:
Έως 31 cpm
Έως 7 αντ/λεπτό
Έως 0,5 αντ/λεπτό
Ανάλυση: Μαύρο: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1200 dpi από είσοδο 600 dpi; Πολλά αντίγραφα: Έως 100
Έως 7000 σελίδες
Βασική, 35 φύλλων
Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, χαρτί για ενημερωτικά φυλλάδια, διαφάνειες, ετικέτες, κάρτες (ευρετηρίου, ευχετήριες)
Ναι
Βασική: 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,
ειδικά: 76 x 102 έως 216 x 762 mm
A4: 60 έως 105 g/m², φάκελοι: 75 έως 90 g/m², κάρτες HP: έως 200 g/m², φωτογραφικό χαρτί HP: μέχρι 280 g/m²
Βασική: Δίσκος εισόδου 250 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 35 φύλλων
Φύλλα: Έως 250, Φάκελοι: Έως 30, Κάρτες: Έως 80, Διαφάνειες: Έως 50, φωτογραφία 10 x 15 cm: Έως 80
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Απαιτήσεις: Tάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Αναλώσιμο: Εξωτερική
Μέγιστο: 50 W μέγιστη, 22 W μέγιστη (ενεργός), 6,7 W μέγιστη (σε κατάσταση αναμονής), 5,6 W μέγιστη (σε λειτουργία
powersave), 0,6 W μέγιστη (απενεργοποιημένος)
6,8 B(A) (πρόχειρη εκτύπωση), 6,5 B(A) (κανονική εκτύπωση), ADF: 6,4 B(A) (πρόχειρη αντιγραφή), 6,1 B(A) (κανονική αντιγραφή)
55 B(A) (πρόχειρη εκτύπωση), 51 dB(A) (κανονική εκτύπωση), ADF: 50 dB(A) (πρόχειρη αντιγραφή), 47 dB(A) (κανονική
αντιγραφή)
USB 2.0, Ethernet, υποδοχές καρτών μνήμης, φαξ RJ-11
Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMediaCard (S-MMC),
Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (ο προσαρμογέας δεν συμπεριλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά),
MMCmicro/miniSD/microSD (ο προσαρμογέας δεν συμπεριλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά), xD-Picture Card, Memory Stick,
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo
Υποδοχές/Θύρες: Άνω υποδοχή: Memory Stick, Memory Stick Duo, κάτω υποδοχή: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC),
xD-Picture Card; Βασική: 32 MB; Μέγιστο: 32 MB
Κέντρο λειτουργιών HP, Λογισμικό HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, Ενημέρωση HP, HP Document Manager, HP
Product Assistant
Εκτός συσκευασίας: 476 x 410 x 258 mm, συσκευασμένο: 568 x 333 x 534 mm
Εκτός συσκευασίας: 7,6 kg, συσκευασμένο: 12,3 kg
Προϊόν Μαλαισίας
Μέσω εξωτερικών server εκτύπωσης HP Jetdirect
Windows Vista® (32 και 64-bit), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) και Professional (SP1) (32 και
64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5. Με τα Microsoft® Windows® 2000 και XP x64 ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες
Windows Vista® (32 και 64-bit), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) και Professional (SP1) (32 και
64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5. Με τα Microsoft® Windows® 2000, XP 64-bit, XP (SP1) Starter Edition και Windows Vista®
Starter Edition ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
Ναι
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του
προϊόντος
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

CB815A

HP Officejet 6500 All-in-One,
Δοχείο μαύρης μελάνης HP 920
Officejet, Αρχικά δοχεία μελάνης
HP 920 (Κυανό, Ματζέντα,
Κίτρινο), Κεφαλές εκτύπωσης HP
920 Officejet, καλώδιο Ethernet,
λογισμικό εκτυπωτή και οδηγίες
χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός
για ξεκίνημα, αφίσα
εγκατάστασης, καλώδιο
τροφοδοσίας, καλώδιο
τηλεφώνου

CD971AE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 920
Officejet

CD975AE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 920XL
Officejet

CD972AE

Δοχείο κυανής μελάνης HP 920XL
Officejet

CD973AE

Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 920XL
Officejet

CD974AE

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 920XL
Officejet

Αναλώσιμα

Μέσα
C6818A

Γυαλιστερό χαρτί HP Superior
Glossy Inkjet Paper-50
φύλλα/A4/210 x 297 mm

Q6593A

Ματ χαρτί HP Professional Inkjet
200 φύλλα/A4/210 x 297 mm

CHP210

Χαρτί εκτύπωσης HP-500
φ./A4/210 x 297 mm

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UG072E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG196E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG245E HP Care Pack, υπηρεσία
επιστροφής στη βάση, 3 έτη. (UG245E:
Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία,
Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές,
Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Σλοβακία, Ουγγαρία. UG072E/UG196E:
υπόλοιπη Ευρώπη).
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα, τα
μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην τοποθεσία της
HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com

http://www.hp.com
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