Širokoformátová tiskárna HP Officejet
7000

Vytvářejte barevné dokumenty v profesionální kvalitě a výtisky fotografické kvality od
formátu pohlednice po formát A3+. Využívejte výhod všestranného, dostupného tisku s
nejnižšími náklady na stránku v dané třídě inkoustových tiskáren1. Podělte se o vysoký
výkon díky síťovému připojení Ethernet.

Širokoformátová tiskárna HP Officejet 7000 je určena pro velmi malé a malé podniky, které vyžadují všestrannou
širokoformátovou síťovou tiskárnu pro barevný i černobílý tisk v profesionální kvalitě při nízkých nákladech na stranu.

Širokoformátová tiskárna HP
Officejet 7000

Využívejte výhod dostupného barevného tisku s nejnižšími náklady na stránku v dané třídě inkoustových tiskáren 2.
Využijte výhod dostupného tisku – získejte text v laserové kvalitě, živé barvy a výtisky ve fotografické kvalitě s nejnižšími
náklady na stránku v dané třídě inkoustových tiskáren2. Ušetřete ve srovnání s laserovými tiskárnami – tiskněte barevné
dokumenty v profesionální kvalitě s náklady na stránku a spotřebou energie až o 40 % nižšími než u laserových tiskáren3.
Minimalizujte dopad na životní prostředí používáním tohoto účinného zařízení s osvědčením ENERGY STAR®. Šetřete
papír díky technologii HP Smart Web Printing4 – tato technologie umožňuje vytisknout několik webových stránek na jednu
stránku papíru bez oříznutí okrajů.
Zvládněte více práce ve vlastní kanceláři – tiskněte fotografie, běžné dokumenty i důležité marketingové materiály ve
formátu až A3+.
Vybudujte skutečně všestranné pracoviště. Pomocí této širokoformátové tiskárny můžete tisknout cokoli od pohlednic a
běžných dokumentů formátu A4 až po působivé fotografie bez okrajů a důležité marketingové materiály ve formátu až
A3+. Pomocí lesklých médií pro brožury a fotografického papíru vytvářejte poutavé letáky a další materiály – s okraji
nebo bez nich. Na adrese http://h41139.www4.hp.com/ naleznete šablony, výukové kurzy a další tipy a rady pro
tvorbu marketingových materiálů přímo v kanceláři. Tiskněte ekonomicky díky samostatným inkoustům HP Officejet.
Zvyšte produktivitu uživatelů – sdílejte rychlý tisk ve své síti Ethernet.
Zvyšte produktivitu jednotlivců a malých týmů – výkon tiskárny může prostřednictvím vestavěného ethernetového adaptéru
využívat až pět uživatelů. Získejte rychle profesionální výsledky – využívejte rychlosti srovnatelné s laserovou tiskárnou až
8 stran černobíle / 7 stran barevně za minutu5 a u konceptů až 33 stran černobíle / 32 stran barevně. S
vysokokapacitními náhradními kazetami HP Officejet6 a velkým vstupním zásobníkem s kapacitou 150 listů budete méně
často přerušovat svou práci.
1 Srovnání nákladů na stránku A4 pro tiskárny A3 a multifunkční tiskárny v ceně nižší než 349 eur od předních prodejců ve čtvrtletí Q408, mimo produkty HP
Officejet Pro
Vychází z normy ISO/IEC 24711 nebo metodiky testování HP a dlouhodobém tisku
Navštivte webové stránky http://www.hp.com/eur/mybusiness.

2 Srovnání nákladů na stránku formátu A4 pro tiskárny formátu A3 a multifunkční tiskárny v ceně nižší než 349 eur od předních prodejců ve čtvrtletí Q408, mimo
produkty HP Officejet Pro
Vychází z normy ISO/IEC 24711 nebo metodiky testování HP a dlouhodobém tisku
Navštivte webové stránky http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Srovnání nákladů na stránku formátu A4 vychází z údajů o většině barevných laserových tiskáren v ceně nižší než 300 eur z června 2008, výtěžnost OJ ISO
byla měřena s kazetami s nejvyšší kapacitou při nepřetržitém tisku
Spotřeba energie podle testování společnosti HP podle kritérií testovacích metod TEC programu ENERGY STAR®
Navštivte webové stránky http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Vyžaduje prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

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

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

6 Není součásti dodávky, nutno zakoupit samostatně.

Technická specifikace
Tisková technologie
Trysky tiskové hlavy
Rychlost tisku

Rychlost dle normy ISO
Kvalita tisku
Kompatibilita s operačními systémy
Kompatibilita se síťovým operačním
systémem

Minimální požadavky na systém

Paměť
Jazyky tiskárny
Provozní zátěž (měsíční, A4)
Typy médií
Maximální oblast tisku
Tisk okrajů
Manipulace s médii

Manipulace s papírem
Napájení

Rozhraní a připojení
Ovládací panel
Dodávaný software
Provozní prostředí

Certifikáty

ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
2736
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4
Až 33 str./min
Až 12 str./min
Až 2 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4
Až 32 str./min
Až 10 str./min
Až 2 str./min
Po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO.
Černá: Až 8 str./min, Barva: Až 7 str./min
Černá: Rozlišení až 600 dpi při černobílém tisku z počítače. Barva: Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném
tisku z počítače na vybrané fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP (32bitová verze) (SP1); Windows Vista® (32bitová i 64bitová verze); Systémy
Mac OS X v10.4, v10.5. Při použití systému Microsoft® Windows® 2000 nemusí být některé funkce dostupné.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP (32bitová verze) (SP1); Windows Vista® (32bitová i 64bitová verze); Systémy
Mac OS X v10.4, v10.5. Při použití systému Microsoft® Windows® 2000 nemusí být některé funkce dostupné., Volitelné:
Volitelné stažením z webu: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home, Windows
XP (32bitová verze) (SP1); Windows Vista® (32bitová i 64bitová verze); Systémy Mac OS X v10.4, v10.5. Při použití systému
Microsoft® Windows® 2000 nemusí být některé funkce dostupné.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Procesor Intel® Pentium® II nebo Celeron®, 128 MB paměti RAM, 160 MB volného místa
na pevném disku, aplikace Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32bitová verze) (SP1): Procesor Intel® Pentium® II
nebo Celeron®, 512 MB paměti RAM, 225 MB volného místa na pevném disku, aplikace Internet Explorer 6.0; Windows
Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 512 MB paměti RAM, 902 MB volného místa na pevném
disku, aplikace Internet Explorer 7.0
32 MB, Nelze rozšířit, maximum: 32 MB
HP PCL 3 GUI
Až 7 000 stran
Papír (brožura, inkoustový, běžný), fotografický papír, obálky, karty (indexové), průhledné fólie
330 x 1 117,6 mm
A4: horní: 3 mm, levý: 3 mm, pravý: 3 mm, dolní: 3 mm. Tisk bez okrajů: Ano (až 330 x 483 mm)
Vstup:
Kapacita
Hmotnost
Velikost
Zásobník 1:
listy: 150, karty: 40, obálky:
běžná média HP: 60 až 105 A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm)
15
g/m², obálky HP: 75 až 90
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
g/m², karty HP: až 200 g/m², A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
brožura HP: až 200 g/m²,
B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
fotografický papír HP: až 280 B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
g/m²
180 mm
Výstup:
Listy: Až 100
Obálky: Až 10
Duplexní tisk:
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Velikost:
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) 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), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
180 mm, vlastní: 76 x 127 až 330 x 1 118 mm
Vstupní zásobník na 150 listů, výstupní zásobník na 100 listů
Požadavky: Vstupní napětí 100–240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz
Napájení: Externí
Spotřeba: maximálně 32 W (tisk / režim rychlého konceptu), maximálně 2,7 W (pohotovostní režim), maximálně 2,4 W (režim
úspory energie), maximálně 0,34 W (vypnuto)
Vysokorychlostní port USB 2.0, Ethernet
4 indikační diody LED, které se jednotlivě rozsvěcují při nízké úrovni inkoustu v kazetách; 4 tlačítka (s kontrolkami): Tlačítko
napájení, tlačítko pro pokračování, tlačítko pro zrušení tiskové úlohy a tlačítko sítě
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Provozní teplota: 5 až 40 °C, Doporučená provozní teplota: 15 až 32 °C, Provozní vlhkost: 15 až 90 % RH, provozní vlhkost
doporučená: 15 až 90 % RH, teplota skladování: 15 až 32 °C, vlhkost skladování: 15 až 90% RV bez kondenzace, hladina
hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd5,4 B(A) (Nejlepší), 6,2 B(A) (Normální), 6,9 B(A) (Koncept), akustický tlak:
LpAm48 dB(A) (Nejlepší), 56 dB(A) (Normální), 63 dB(A) (Koncept)
Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): FCC Hlava 47 CFR Část 15 Třída B (USA), CE (Evropská unie), ICES
(Kanada), VCCI (Japonsko), MIC (Korea), BSMI (Tchaj-wan), China S&E (Čína) Bezpečnost: CE (Evropská unie), Mexiko
NOM-NYCE, Rusko GOST, kompatibilní s IEC 60950, EU LVD, kompatibilní s EN 60950, Kanada/USA cCSAus, Austrálie C-Tick
Ano
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese http://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.

Informace pro
objednávání
C9299A

Širokoformátová tiskárna HP
Officejet 7000, černá
inkoustová kazeta Officejet HP
920, zaváděcí inkoustové
kazety HP 920 (azurová,
purpurová, žlutá), tisková
hlava Officejet HP 920,
software k tiskárně a
uživatelská příručka na disku
CD-ROM, příručka Začínáme,
instalační leták, napájecí
kabel

Spotřební materiál
CD975AE

Černá inkoustová kazeta
HP 920XL Officejet

CD971AE

Černá inkoustová kazeta
HP 920 Officejet

CD972AE

Azurová inkoustová kazeta
HP 920XL Officejet

CD973AE Purpurová inkoustová kazeta
HP 920XL Officejet
CD974AE

Žlutá inkoustová kazeta HP
920XL Officejet

Q5461A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo
Paper – 25 listů, A3+, 330
x 483 mm

C6821A

Lesklý papír HP Superior
pro inkoustové tiskárny – 50
listů / A3 / 297 mm x 420
mm

CHP210

Tiskový papír HP – 500 listů
/ A4 / 210 mm x 297 mm

C6818A

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

Média

Servis a podpora
UG070E služba HP Care Pack, služba
výměny následující pracovní den, 3
roky
UG194E služba HP Care Pack, služba
výměny (standardní doba opravy), 3
roky
UG243E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku, 3 roky. (UG243E:
pouze Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko,
EEM, Slovinsko, Česká republika,
Slovensko
a
Maďarsko.
UG070E/UG194E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www..hp.cz
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