Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους HP Officejet
7000

Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας και εκτυπώσεις φωτογραφικής
ποιότητας από μέγεθος καρτ ποστάλ έως A3+. Απολαύστε ευέλικτη και προσιτή εκτύπωση με
το χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους inkjet της κατηγορίας1. Μοιραστείτε τη
γρήγορη απόδοση με την ενσωματωμένη δικτύωση Ethernet.

Ο HP Officejet 7000 έχει σχεδιαστεί για χρήστες μικρών/πολύ μικρών επιχειρήσεων που θέλουν έναν ευέλικτο εκτυπωτή
μεγάλου μεγέθους, έτοιμο για χρήση σε δίκτυο και με δυνατότητα έγχρωμων και ασπρόμαυρων εκτυπώσεων
επαγγελματικής ποιότητας με χαμηλό κόστος ανά σελίδα.

Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους HP
Officejet 7000

Απολαύστε προσιτή έγχρωμη εκτύπωση με το χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους inkjet της κατηγορίας 2.
Απολαύστε προσιτή εκτύπωση: κείμενο ποιότητας laser, ζωντανά γραφικά και εκτυπώσεις φωτογραφικής ποιότητας με το
χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους inkjet της κατηγορίας2. Ακόμη, εξοικονομήστε χρήματα σε σχέση με τους
laser: εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με κόστος ανά σελίδα και κατανάλωση ενέργειας έως 40%
μικρότερη σε σχέση με τους laser3. Ελαχιστοποιήστε τον αντίκτυπό σας στο περιβάλλον με αυτή την αποδοτική συσκευή με
πιστοποίηση ENERGY STAR®. Εξοικονομήστε χαρτί με το HP Smart Web Printing4 – συνδυάστε πολλαπλές ιστοσελίδες σε
μία εκτυπωμένη σελίδα, χωρίς κομμένες άκρες.
Κάντε περισσότερες εργασίες εσωτερικά: εκτυπώστε φωτογραφίες, καθημερινά έγγραφα και σημαντικά έντυπα μεγέθους
έως A3+.
Χαρίστε πραγματική ευελιξία στο γραφείο σας. Εκτυπώστε τα πάντα, από καρτ ποστάλ και καθημερινά έγγραφα A4 έως
υπέροχες φωτογραφίες χωρίς περιθώρια και σημαντικά έντυπα μάρκετινγκ μεγέθους έως A3+ με αυτόν τον εκτυπωτή
μεγάλου μεγέθους. Χρησιμοποιήστε γυαλιστερό μέσο φυλλαδίων ή φωτογραφικό χαρτί για να δημιουργήσετε εντυπωσιακά
φέιγ βολάν και άλλα, με ή χωρίς περιθώρια. Επισκεφθείτε το http://h41139.www4.hp.com/ για πρότυπα, εκπαίδευση και
συμβουλές για τη δημιουργία υλικού μάρκετινγκ εσωτερικά. Εκτυπώστε οικονομικά με μεμονωμένες μελάνες HP Officejet.
Βελτιώστε την παραγωγικότητα των χρηστών – μοιραστείτε την απόδοση της γρήγορης εκτύπωσης μέσω του δικτύου
Ethernet.
Ενισχύστε την παραγωγικότητα ατόμων και μικρών ομάδων – μοιράστε την απόδοση υψηλής ταχύτητας σε έως πέντε χρήστες
μέσω της ενσωματωμένης δικτύωσης Ethernet. Εξασφαλίστε επαγγελματικά αποτελέσματα γρήγορα – απολαύστε ταχύτητες
επιπέδου εκτυπωτή laser με έως 8 ασπρόμαυρες / 7 έγχρωμες σελ/λεπτό5, καθώς και ταχύτητες πρόχειρης/γρήγορης
εκτύπωσης με έως 33 ασπρόμαυρες / 32 έγχρωμες σελ/λεπτό. Λιγότερες διακοπές με δοχεία αντικατάστασης HP Officejet
υψηλής χωρητικότητας6 και μεγάλο δίσκο εισόδου 150 φύλλων.
1 Συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα A4 για εκτυπωτές και AiO A3 < €349 από μεγάλους κατασκευαστές, 4ο τρίμηνο 2008, εκτός από τις συσκευές HP Officejet Pro
Με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP και με συνεχή εκτύπωση; Επισκεφθείτε το http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα A4 για εκτυπωτές και AiO A3 < €349 από μεγάλους κατασκευαστές, 4ο τρίμηνο 2008, εκτός από τις συσκευές HP Officejet Pro
Με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP και με συνεχή εκτύπωση; Επισκεφθείτε το http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Οι συγκρίσεις του κόστους ανά σελίδα A4 βασίζονται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser < €300, Ιούνιος του 2008, απόδοση OJ ISO με δοχεία
μελάνης μέγιστης χωρητικότητας σε συνεχή εκτύπωση
Κατανάλωση ενέργειας με βάση τις δοκιμές HP με χρήση των κριτηρίων της μεθόδου δοκιμής TEC του προγράμματος ENERGY STAR®
Επισκεφθείτε το http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Απαιτεί Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0

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

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

6 Δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά.

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ταχύτητα ISO
Ποιότητα εκτύπωσης

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
δικτύου

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Μνήµη
Γλώσσες εκτυπωτή
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Τύποι μέσων
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης
Περιθώρια εκτύπωσης
Διαχείριση μέσων

Χειρισμός χαρτιού
Ισχύς

Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου
Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Περιβάλλον λειτουργίας

Πιστοποιήσεις

ENERGY STAR
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
2736
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4
Έως 33 σελ/λεπτό
Έως 12 σελ/λεπτό
Έως 2 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4 Έως 32 σελ/λεπτό
Έως 10 σελ/λεπτό
Έως 2 σελ/λεπτό
Μετά την πρώτη σελίδα ή μετά το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO.
Μαύρο: Έως 8 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 επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση
εισόδου 1200 dpi)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 bit (SP1). Windows Vista® (32 και 64 bit). Mac OS X v10.4, v10.5. Με
τα Microsoft® Windows® 2000, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 bit (SP1). Windows Vista® (32 και 64 bit). Mac OS X v10.4, v10.5. Με
τα Microsoft® Windows® 2000, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες., Προαιρετική: Προαιρετικά με λήψη από
το web: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home, Windows XP 32 bit (SP1).
Windows Vista® (32 και 64 bit). Mac OS X v10.4, v10.5. Με τα Microsoft® Windows® 2000, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμες.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): επεξεργαστής Intel® Pentium® II ή Celeron®, μνήμη RAM 128 MB, ελεύθερος χώρος στον
σκληρό δίσκο 160 MB, Internet Explorer 6.0. Microsoft® Windows® XP (32 bit) (SP1): επεξεργαστής Intel® Pentium® II ή
Celeron®, μνήμη RAM 512 MB, ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο 225 MB, Internet Explorer 6.0. Windows Vista®:
επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 512 MB, ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο 902 MB, Internet
Explorer 7.0.
32 MB, Χωρίς δυνατότητα επέκτασης, μέγιστη: 32 MB
HP PCL 3 GUI
Έως 7000 σελίδες
Χαρτί (φυλλάδιο, inkjet, απλό), φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, κάρτες (ευρετηρίου), διαφάνειες
330 x 1117,6 mm
A4: άνω: 3 mm, αριστερά: 3 mm, δεξιά: 3 mm, κάτω: 3 mm. Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (μέχρι 330 x 483 mm)
Είσοδος:
Χωρητικότητα
Βάρος
Μέγεθος
Δίσκος 1:
φύλλα: 150, κάρτες: 40,
Απλά μέσα HP: 60 έως 105
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm)
φάκελοι: 15
g/m², φάκελοι HP: 75 έως 90 A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
g/m², κάρτες HP: έως 200
A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
g/m², φυλλάδια HP: έως 200 B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
g/m², φωτογραφικό HP: έως
B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
280 g/m²
180 mm
Έξοδος:
Φύλλα: Έως 100
Φάκελοι: Έως 10
Εκτύπωση διπλής Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
όψεως:
Μέγεθος:
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, ειδικά: 76 x 127 έως 330 x 1118 mm
Δίσκος εισόδου 150 φύλλων, δίσκος εξόδου 100 φύλλων
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
Τροφοδοσία: Εξωτερική
Κατανάλωση: 32 W μέγιστη (σε κατάσταση εκτύπωσης/γρήγορη πρόχειρη), 2,7 W μέγιστη (σε κατάσταση αναμονής), 2,4 W
μέγιστη (σε κατάσταση powersave), 0,34 W (απενεργοποιημένος)
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
4 φωτεινές ενδείξεις LED που ανάβουν μεμονωμένα όταν εξαντλείται η μελάνη σε κάποιο δοχείο μελάνης. 4 κουμπιά (με φωτεινές
ενδείξεις): κουμπί ενεργοποίησης, κουμπί συνέχισης σελίδας, κουμπί ακύρωσης εργασίας εκτύπωσης και κουμπί δικτύου.
Κέντρο λειτουργιών HP, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40° C, Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32° C, Υγρασία λειτουργίας: 15 έως
90% σχετική υγρασία, συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 15 έως 90% σχετική υγρασία, θερμοκρασία αποθήκευσης: 15 έως 32°
C, υγρασία αποθήκευσης: 15-90% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση, επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd5,4
B(A) (βέλτιστη), 6,2 B(A) (κανονική), 6,9 B(A) (πρόχειρη), ένταση ήχου: LpAm48 dB(A) (βέλτιστη), 56 dB(A) (κανονική), 63 dB(A)
(πρόχειρη)
Πιστοποιήσεις EMC: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (ΗΠΑ), CE (Ευρωπαϊκή Ένωση), ICES (Καναδάς), VCCI (Ιαπωνία), MIC
(Κορέα), BSMI (Ταϊβάν), China S&E (Κίνα) Ασφάλεια: CE (Ευρωπαϊκή Ένωση), Μεξικό NOM-NYCE, Ρωσία GOST, συμμόρφωση
με IEC 60950, EU LVD, συμμόρφωση με EN 60950, Καναδάς/ΗΠΑ cCSAus, Αυστραλία C-Tick
Ναι
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://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.

Πληροφορίες
παραγγελίας
C9299A

Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους
HP Officejet 7000, δοχείο
μαύρης μελάνης HP 920
Officejet, αρχικά δοχεία
μελάνης HP 920 (κυανό,
ματζέντα, κίτρινο), κεφαλή
εκτύπωσης HP 920 Officejet,
λογισμικό εκτυπωτή και οδηγός
χρήσης σε CD-ROM, οδηγός
έναρξης, αφίσα εγκατάστασης,
καλώδιο τροφοδοσίας

CD975AE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP
920XL Officejet

CD971AE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP
920 Officejet

CD972AE

Δοχείο κυανής μελάνης HP
920XL Officejet

Αναλώσιμα

CD973AE Δοχείο ματζέντα μελάνης HP
920XL Officejet
CD974AE

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP
920XL Officejet

Q5461A

Γυαλιστερό φωτογραφικό
χαρτί HP Glossy Photo
Paper 25 φύλλα/A3+/330
x 483 mm (13 x 19 in)

C6821A

Γυαλιστερό χαρτί HP
Superior Glossy Inkjet
Paper-50 φύλλα/A3/297 x
420 mm

CHP210

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

C6818A

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

Μέσα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
U G 070 E H P C a re Pa c k , 3 έ τ η
υπηρεσίας αντικατάστασης την επόμενη
εργάσιμη ημέρα
U G 1 94 E H P C a re Pa c k , 3 έ τ η
υπηρεσίας αντικατάστασης (τυπικός
χρόνος απόκρισης)
U G 24 3 E H P C a re Pa c k , 3 έ τ η
υπηρεσίας επιστροφής στη βάση.
(UG243E: Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα,
Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία,
Ουγγαρία.
UG070E/UG194E:
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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