HP Officejet 6500 többfunkciós nyomtató

Professzionális színes dokumentumok létrehozása, a hasonló lézernyomtatókénál1 akár 40
százalékkal alacsonyabb oldalköltség mellett, ezzel a sokoldalú többfunkciós készülékkel.
Gyors nyomtatás és faxolási, beolvasási és másolási eszközök megosztása a vezetékes
Ethernet hálózaton keresztül.
A HP Officejet Pro 6500 többfunkciós készülék az olyan otthoni irodai és mikro/kisvállalati felhasználóknak készült, akiknek
olyan energiahatékony, hálózatba is köthető többfunkciós nyomtatóra, lapolvasóra, faxra és fénymásolóra van szükségük, amely
professzionális eredményt nyújt, alacsony oldalköltség mellett.
Professzionális színes dokumentumok nyomtatása a lézernyomtatókénál2 akár 40 százalékkal alacsonyabb oldalköltséggel.
Professzionális megjelenésű színek minden irodai dokumentumban – a napi nyomtatásoktól a vásárlóknak szánt anyagokig –, a
hasonló lézernyomtatókénál2 akár 40 százalékkal alacsonyabb oldalköltség mellett. A különálló HP Officejet tinták használatával
telt, élénk színek és éles, lézerminőségű szöveg érhető el – cserélni csak a kiürült patronokat kell. Tetszetős szórólapok és egyéb
marketinganyagok létrehozása brosúra- és fotóanyagokra történő szegélyes vagy szegély nélküli nyomtatással.
A lézernyomtatókénál2 akár 40 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás, a papírfelhasználás csökkenése mellett.
Ennek az ENERGY STAR® minősítésű, hatékony eszköznek a révén a környezet terhelése a minimálisra csökkenthető – a hasonló
színes lézeres többfunkciós készülékekénél akár 40%-kal kisebb energiafelhasználás mellett2. Emellett megtakarítást jelent, hogy
négy különálló készülék helyett csak egynek az energiaellátásáról kell gondoskodni. A digitális faxolással a papírfelhasználás
csökkenthető – elektronikus faxküldés és -fogadás. A HP Smart Web Printing funkció révén több weboldalt nyomtathat3.
Beolvasás közvetlenül a számítógépre és dokumentumarchválás digitális állományokba – nincs többé szükség papírmásolatokra.
Fokozott termelékenység – hálózaton át megosztható, "négy az egyben" sokoldalúság és gyors nyomtatás.
Egyszerűsíthető munkafolyamatok – a könnyen használható nyomtatási, beolvasási, faxolási és másolási eszközök teljes
választéka megosztható akár 5 felhasználó között, a helyi Ethernet hálózaton keresztül. A lézernyomtatókéval vetekedő,
percenként akár 7 fekete vagy 7 színes4 oldal sebesség, valamint kényelmes, 35 lapos automatikus dokumentumadagoló.
Időtakarékos digitális megoldások, köztük a számítógépre történő beolvasásnak és a bejövő faxok közvetlenül a PC-re vagy
Mac-re történő mentésének lehetősége. Digitalizált dokumentumok rendszerezése és megosztása a HP Document Management
szoftverrel.
1 A színes, lézeres, többfunkciós készülékek többsége 600 euró alatt, 2008 június, OJ ISO kapacitás a legnagyobb kapacitású tintapatronokkal, folyamatos nyomtatás
alapján
Részletek: http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 A színes, lézeres, többfunkciós készülékek többsége 600 euró alatt, 2008 június, OJ ISO kapacitás a legnagyobb kapacitású tintapatronokkal, folyamatos nyomtatás
alapján
Az energiafogyasztás a HP által az ENERGY STAR® programnak a jellemző áramfogyasztás mérésére vonatkozó szempontjai szerint elvégzett tesztelésén alapul
Részletek: http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0 böngésző szükséges hozzá

4 Az ISO/IEC 24734 előírásai alapján mért percenkénti oldalmennyiség szerint

A szabvány a tintasugaras és lézeres termékekre vonatkozik, és nem foglalja magába a tesztdokumentumok első sorozatát.

Műszaki adatok
Nyomtatás
Nyomtatási technológia
Képernyő
Tinta típusok
Nyomtatási sebesség

ISO sebesség
Nyomtatási minőség
Keret nélküli nyomtatás
Nyomtatónyelvek
Fax

Beolvasás

Másolás
Másolási sebesség

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
LCD-kijelző (2 soros szöveges)
Festék alapú (színes), pigment alapú (fekete)
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg:
Max. 32 oldal/perc
Max. 13 oldal/perc
Akár 2,5 oldal percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Akár 31 oldal percenként Max. 10 oldal/perc
Akár 2,5 oldal percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír):
akár 29 mp-es sebesség
akár 59 mp-es sebesség
A nyomtatási sebesség mérése az ISO tesztoldalak első oldala vagy első adagja után történik. Részletek:
http://www.hp.com/go/ojnotes
Fekete: Max. 7 oldal/perc, Szín: Max. 7 oldal/perc
Fekete: Max. 600 dpi fekete-fehér felbontás előállítása számítógépről végzett nyomtatáskor, Szín: Max. 4800 x 1200
optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén
Igen (max. 210 x 594 mm)
HP PCL 3 GUI
Modem átviteli sebessége: 33,6 kbit/s
Gyorstárcsázás: Max. 100
Késleltetett faxolás: Igen
Memória: Max. 100 oldal
Automatikus újrahívás: Igen
Színes faxolás: Igen
Fax küldése: 48 hely
Az ITU-T 1. számú próbaképe alapján, szabványos felbontás mellett. Bonyolultabb oldalak vagy a nagy felbontás hosszabb időt
és több memóriát igényel.
Felbontás: Optikai: Max. 2400 dpi; Hardver: Max. 2400 x 4800 dpi; Megnövelt: Max. 19 200 dpi
Maximális dokumentumméret: 215 x 297 mm
Lapolvasási sebesség: Akár 2,2 oldal percenként (ADF/A4)
Típus: Síkágyas, ADF; Színmélység: 48 bites; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Lapolvasási technológia: CIS; Szürkeárnyalatos:
256
A dokumentum típusa
A4-es fekete szöveg:

Piszkozat
Max. 32 másolat/perc

Normál
Legjobb
Akár 8 másolat percenként Akár 0,5 másolat
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Akár 31 másolat percenként Akár 7 másolat percenként Akár 0,5 másolat
percenként
Felbontás: Fekete: Max. 1200 optimalizált dpi 600 dpi-s bemeneti forrásból; Több másolat: Max. 100

Max. 7000 oldal
Szabványos, 35 lapos
Papír (sima, tintasugaras, fotó), boríték, prospektuspapír, írásvetítő fólia, címke, kártya (kartoték, üdvözlő)
Igen
Alapkiépítésben: 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, nem szabványos: 76 x 102 – 216 x 762 mm
Max. papírsúly tartomány
A4: 60–105 g/m², boríték: 75–90 g/m², HP kártya: max. 200 g/m², HP fotópapír: max. 280 g/m²
Papírkezelés
Alapkiépítésben: 250 lapos adagolótálca, 35 lapos automatikus lapadagoló (ADF)
Papírkezelés/bemenet
Lap: max. 250, Boríték: Akár 30, Kártyák: Max. 80, Írásvetítő fóliák: Akár 50, 10 x 15-ös fénykép cm: Max. 80
Kétoldalas nyomtatás
Kézi (illesztőprogram támogatja)
Áramellátás
Követelmények: Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Tápegység: Külső
Energiafogyasztás
Maximum: Maximum 50 watt, maximum 22 watt (működés közben), maximum 6,7 watt (készenléti üzemmódban), maximum 5,6
watt (energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,6 watt (kikapcsolt állapotban)
Zajkibocsátás
6,8 B(A) (vázlatnyomtatás), 6,5 B(A) (normál nyomtatás), automatikus lapadagoló: 6,4 B(A) (vázlatnyomtatás), 6,1 B(A) (normál
nyomtatás)
Hangnyomás-kibocsátás
55 dB(A) (vázlatnyomtatás), 51 dB(A) (normál nyomtatás), automatikus lapadagoló: 50 dB(A) (vázlatnyomtatás), 47 dB(A)
(normál nyomtatás)
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
USB 2.0; Ethernet; memóriakártya csatlakozók, RJ-11 fax
Memóriakártya kompatibilitása
Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMediaCard (S-MMC),
csökkentett méretű MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adapter nélkül, amely külön vásárlandó meg),
MMCmicro/miniSD/microSD (adapter nélkül, amely külön vásárlandó meg), xD-Picture Card, Memory Stick, Memory Stick Duo,
Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo
Memória
Bővítőhelyek: Felső nyitóaljzat: Memory Stick, Memory Stick Duo; alsó nyitóaljzat: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC),
xD-Picture Card; Alapkiépítésben: 32 MB; Maximum: 32 MB
Mellékelt szoftverek
HP Solution Center; HP Photosmart Essential szoftver; HP Smart Web Printing funkció; HP Update; HP Document Manager; HP
Product Assistant
Méretek (sz x mé x ma)
Kicsomagolva: 476 x 410 x 258 mm, csomagolva: 568 x 333 x 534 mm
Súly
Kicsomagolva: 7,6 kg, csomagolva: 12,3 kg
Származási ország
Gyártási hely: Malaysia
Hálózati csatlakoztathatóság
HP Jetdirect külső nyomtatószerverek használatával
Támogatott hálózati operációs rendszerek Windows Vista® (32 és 64 bites), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) és Professional (SP1) (32 és 64
bites); Mac OS X v10.4, v10.5. Microsoft® Windows® 2000 és XP x64 rendszernél előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem
érhető el
Kompatibilis operációs rendszerek
Windows Vista® (32 és 64 bites), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) és Professional (SP1) (32 és 64
bites); Mac OS X v10.4, v10.5. Microsoft® Windows® 2000, XP 64 bites, XP (SP1) Starter Edition és Windows Vista® Starter
Edition rendszernél előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el
ENERGY STAR
Igen
A kellékek élettartama
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Garancia
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.
Kihasználtság (havi, A4)
ADF kapacitás
Médiatípusok
Automatikus papírtípus-érzékelő
Médiaméretek

CB815A

HP Officejet 6500 többfunkciós
készülék; HP 920 Officejet
fekete tintapatron; HP 920
induló tintapatronok (ciánkék,
magenta, sárga); HP 920
Officejet nyomtatófej;
Ethernet-kábel; nyomtatószoftver
és felhasználói kézikönyv
CD-ROM-on; termékismertető;
telepítési útmutató; tápvezeték;
telefonkábel

CD971AE

HP 920 fekete Officejet tintapatron

CD975AE

HP 920XL fekete Officejet
tintapatron

CD972AE

HP 920XL cián Officejet tintapatron

Kellékek

CD973AE

HP 920XL bíbor Officejet
tintapatron

CD974AE

HP 920XL sárga Officejet
tintapatron

Hordozóanyagok
C6818A

HP első osztályú, fényes
tintasugaras papír – 50 lap/A4/
210 x 297 mm

Q6593A

HP professzionális matt tintasugaras
papír – 200 lap / A4 / 210 x 297
mm

CHP210

HP nyomtatópapír - 500
lap/A4/210 x 297 mm

Terméktámogatás
UG072E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG196E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG245E HP Care Pack, visszaszállítás a
lerakathoz, 3 év. (UG245E: csak a balti
országok, Görögország, Lengyelország,
Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország,
Szlovákia, Magyarország.
UG072E/UG196E: Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes
listáját a HP http://www.hp.com címen elérhető
webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com
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