Imprimantă wireless HP Officejet Pro 8000

Cu această imprimantă wireless2 foarte rapidă, creaţi documente color de calitate Premium
şi economisiţi circa 50% pe pagină comparativ cu imprimantele laser1 competitive .
Partajaţi performanţele – inclusiv imprimarea pe ambele feţe – între cel mult 5 utilizatori.
Imprimanta wireless HP Officejet Pro 8000 este destinată utilizatorilor din microîntreprinderi/firme mici care doresc o imprimantă eficientă
energetic, conectabilă la reţea şi capabilă să ofere calitate premium color şi alb-negru la un cost pe pagină deosebit de redus.
Imprimaţi documente color profesionale la un cost pe pagină cu până la 50% mai mic decât al laserelor 3.
Obţineţi documente de birou de impact mare datorită calităţii profesionale a imprimării, la un cost pe pagină cu 50% mai mic decât al
laserelor competitive3. Economisiţi şi costurile pentru imprimări externe – realizaţi materiale de marketing personalizate când şi cât aveţi

nevoie. Cu noua generaţie de cerneluri cu pigmenţi HP Officejet – creată special pentru a oferi rezultate durabile, rezistente la apă5 – puteţi
folosi documentele imediat ce au ieşit din imprimantă. Existenţa cartuşelor individuale vă permite să le înlocuiţi numai pe cele care s-au
golit.
Consumaţi cu circa 50% mai puţină energie decât laserele3 şi economisiţi şi hârtie.
Minimizaţi impactul asupra mediului cu acest echipament eficient, certificat ENERGY STAR® – folosiţi cu până la 50% mai puţină energie
decât cu imprimantele laser color competitive3. Reduceţi consumul de hârtie până la jumătate prin imprimarea pe ambele feţe folosind
dispozitivul duplex. Obţineţi pagini web mai uşor de utilizat cu HP Smart Web Printing6 – combină mai multe pagini web pe o singură
pagină tipărită, fără decuparea marginilor. Administraţi imprimantele din reţea cu software-ul de administrare a echipamentelor.

Eficientizaţi productivitatea utilizatorului – partajaţi viteza de imprimare în reţeaua wireless 4.
Creşteţi productivitatea individuală şi a echipelor mici de lucru – partajaţi viteza cu până la 5 utilizatori prin interfaţa de reţea wireless
802.11g4 sau Ethernet încorporată. Obţineţi rapid rezultate profesionale – beneficiaţi de viteze echivalente cu ale unei imprimante laser, de
până la 15 ppm negru/11 ppm color7, de viteze draft/cele mai mari de imprimare, de până la 35 ppm negru / 34 ppm color. Beneficiaţi
de mai puţine întreruperi datorită cartuşelor de schimb HP Officejet8 de mare capacitate şi unei tăvi de intrare pentru 250 de coli.
1 Majoritatea imprimantelor laser color sub 300 €, iunie 2008, randament ISO pentru OJ Pro cu cartuşe de capacitate maximă, la imprimare continuă
Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi distanţa până la punctul de acces.

3 Majoritatea imprimantelor laser color sub 300 €, iunie 2008, randament ISO pentru OJ Pro cu cartuşe de capacitate maximă, la imprimare continuă
Consumul de energie se bazează pe testarea HP în conformitate cu criteriile metodei TEC a programului ENERGY STAR®
Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi distanţa până la punctul de acces
5 Testările interne ale HP folosind hârtii cu sigla ColorLok®
6 Necesită Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

7 Se bazează pe numărul de ppm stabilit conform ISO/IEC 24734

Standardul se aplică produselor inkjet şi laser şi exclude primul set de documente de test

8 Nu este inclus, se achiziţionează separat.

Informaţii pentru
comandă

Specificaţii tehnice
Imprimare
Tehnologie de imprimare
Tipuri de cerneală
Viteză de imprimare

Viteză ISO
Calitate imprimare
Imprimare fără margini
Marginile imprimării
Limbaje imprimantă
Fonturi
Volum de lucru (lunar, A4)
Tipuri suport
Dimensiuni suport
Manipulare hârtie
Manipulare suport/intrare
Imprimare duplex
Alimentare curent
Consum energie
Emisii de putere acustică
Emisii de presiune acustică
Interfaţă şi conectivitate
Memorie
Software inclus
Dimensiuni (L x A x î)
Greutate
Ţara de origine
Capabilităţile reţelei
Gestionarea imprimantei
Compatibilitate sistem de operare reţea

Compatibilitate sisteme de operare

ENERGY STAR
Durata de viaţă a consumabilelor
Garanţie

HP Thermal Inkjet
cu pigmenţi (color), cu pigmenţi (negru)
Tip document
Draft
Normal
Cel mai bun
Text negru A4:
Până la 35 ppm
Până la 19 ppm
Până la 5 ppm
A4 Combinaţie text/grafică color:
Până la 34 ppm
Până la 19 ppm
Până la 3,5 ppm
Viteze de imprimare măsurate fie după prima pagină, fie după primul set de pagini de test ISO. Pentru detalii, accesaţi
http://www.hp.com/go/ojnotes
Negru: Până la 15 ppm, Color: Până la 11 ppm
Negru: Până la 1200 x 1200 dpi, Color: Până la 4800 x 1200 dpi
Da (până la 210 x 297 mm)
Sus: 3,3 mm, jos: 3,3 mm, stânga: 3,3 mm, dreapta: 3,3 mm
HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 îmbunătăţit
8 fonturi incluse, câte 4 pentru fiecare orientare (portret, peisaj); CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (simbolul euro acceptat)
Până la 15000 pagini
Hârtie (pentru broşuri, inkjet, simplă), foto, plicuri, carduri (index), folii transparente
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm; plicuri: No.
10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch, personalizat: 76 x 127 la 216 x 356 mm
Standard: tavă intrare de 250 coli, Opţional: Opţional a doua tavă pentru 250 coli de hârtie
Coli: Până la 500
Automat (standard)
Cerinţe: Tensiune de intrare 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, Consumabil: Extern
Maxim: Maxim 48 W, maxim 25,2 W (activ), maxim 3 W (economic), maxim 3,3 W (standby), maxim 0,32 W (230 V), maxim
0,22 W (115 V) (oprit). Evaluarea consumului de energie se bazează pe procedura de testare Energy Star OM
6,1 B(A) (imprimare alb-negru la calitate maximă), 6,8 B(A) (imprimare alb-negru la calitate normală), 7,2 B(A) (imprimare alb-negru
la calitate draft)
51 dB(A) (imprimare alb-negru la calitate maximă), 59 dB(A) (imprimare alb-negru la calitate normală), 64 dB(A) (imprimare
alb-negru la calitate draft)
1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11 b/g
Standard: 32 MB; Maxim: 32 MB
HP Photosmart Essential, HP Solution Center, HP Smart Web Printing, myPrintMileage, HP Update, Shop for HP Supplies
Despachetat: 494 x 479 x 180 mm (cu duplexor instalat), împachetat: 591 x 328 x 523 mm
Despachetat: 7,8 kg (cu duplexor instalat), împachetat: 11,8 kg
Produs în Malaezia
Standard (Ethernet, WiFi 802.11 b/g integrate)
HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (via http://www.hp.com)
Windows 2000, Windows XP (32 de biţi) (ediţiile Professional şi Home), Windows XP Professional x64; Windows Vista® (pe 32 de
biţi) & (pe 64de biţi) [ediţiile Ultimate, Enterprise & Business]; Mac OS X v 10.4.11 sau versiune superioară, v10.5.x); Microsoft
Windows 2000 Server Terminal Services, Windows 2000 Server Terminal Services cu Citrix® Metaframe XP cu Feature Release 3,
Windows 2000 Server Terminal Services cu Citrix® Presentation Server 4.0, Windows 2003 Server Terminal Services, Windows
2003 Server Terminal Services cu Citrix® Metaframe XP cu Feature Release 3, Windows 2003 Server Terminal Services cu Citrix
Presentation Server 4.0, Windows 2003 Server Terminal Services cu Citrix Presentation Server 4.5, Windows 2003 Small Business
Server Terminal Services, Windows Server 2008* (pe 32 de biţi) & (pe 64 de biţi) [ediţiile Standard & Enterprise]; Microsoft®
Windows Server 2008 Terminal Services; Novell® Netware 6, 6.5 (iPrint); Open Enterprise Server 6.5
Microsoft® Windows® 7 (32 biţi şi 64 biţi); Windows Vista® (32 biţi şi 64 biţi); Windows® XP Professional x64 (SP1) şi
Professional (SP1) (32 biţi), Windows® XP Home (SP1); Windows® Small Business Server 2008; Windows® Server 2008 sau 2008
R2 (ediţiile Standard şi Enterprise); Windows® Small Business Server 2003; Windows® Server 2003 sau 2003 R2 (ediţiile Standard
şi Enterprise); Windows® 2000 Server, Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server 2000; Windows® 2000 SP4;
Mac OS X v 10.4.11, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6; Linux (vizitaţi http://www.hplip.net)
Da
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj
Garanţie limitată HP de trei ani pentru hardware după înregistrare (mai multe detalii la: www.hp.com/eur/mybusiness). Opţiunile de
garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.

CB047A

Imprimantă wireless HP Officejet
Pro 8000; duplexor automat HP;
cartuş de cerneală Officejet HP
940 negru; cartuşe de cerneală
iniţiale HP 940 (cyan, magenta,
galben); capete de imprimare
Officejet HP 940 (negru şi
galben, magenta şi cyan); cablu
USB; software şi ghid de utilizare
pentru imprimantă pe CD-ROM;
ghid de pornire; poster de
instalare; cablu de alimentare

CB090A

Tavă de hârtie pentru 250 coli
pentru HP Officejet Pro seria
8000

C4902AE

Cartuş de cerneală Officejet HP
940 negru

C4906AE

Cartuş de cerneală Officejet HP
940XL negru

C4907AE

Cartuş de cerneală Officejet HP
940XL cyan

C4908AE

Cartuş de cerneală Officejet HP
940XL magenta

C4909AE

Cartuş de cerneală Officejet HP
940XL galben

C4900A

Cap de imprimare Officejet HP
940 negru şi galben

C4901A

Cap de imprimare Officejet HP
940 magenta şi cyan

Accesorii

Consumabile

Suport
CG898AE

Pachet Value HP 940XL Officejet
pentru broşuri - 100 coli/210 x
297 mm

C6818A

Hârtie inkjet HP Professional
lucioasă - 50 de coli/A4/210 x
297 mm

CHP210

Hârtie HP pentru imprimare - 500
coli/A4/210 x 297 mm

Service & asistenţă
UG075E HP Care Pack, cu înlocuire în
următoarea zi lucrătoare, 3 ani
UG198E HP Care Pack, cu înlocuire (durată
standard de returnare), 3 ani
UG248E HP Care Pack, returnare la depozit,
3 ani. (UG248E: doar ţările baltice, Grecia,
Polonia, Turcia, EEM, Slovenia, Republica
Cehă, Slovacia, Ungaria.
UG075E/UG198E: restul Europei).
Pentru a obţine o listă completă de consumabile,
suporturi şi accesorii, vă rugăm vizitaţi site-ul HP, la
adresa http://www.hp.com

http://www.hp.com

Culori strălucitoare, durabile
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