HP Officejet 7000 széles formátumú
nyomtató

Professzionális minőségű színes dokumentumok és fényképminőségű nyomatok levelezőlap
mérettől A3+ méretig. Sokoldalú, kedvező árú nyomtatás az azonos kategóriájú
tintasugaras nyomtatókhoz1 képest a legalacsonyabb lapköltséggel. A gyors teljesítmény
beépített Ethernet hálózattal osztható meg.

A HP Officejet 7000 széles formátumú nyomtató az olyan kis- vagy mikrovállalati felhasználóknak készült, akiknek
sokoldalú, széles formátumú, hálózatra felkészített nyomtatóra van szükségük a professzionális minőségű színes, illetve
fekete-fehér dokumentumok alacsony költségű előállításához.

HP Officejet 7000 széles
formátumú nyomtató

Kedvező árú nyomtatás az azonos kategóriájú tintasugaras nyomtatókhoz 2 képest a legalacsonyabb lapköltséggel.
Kedvező árú nyomtatás – lézerminőségű szöveg, élénk ábrák és fényképminőségű nyomatok az azonos kategóriájú
tintasugaras nyomtatókhoz2 képest a legalacsonyabb lapköltséggel. Megtakarítás a lézernyomtatókkal összehasonlítva is
– professzionális minőségű színes dokumentumok nyomtatása a lézernyomtatókhoz3 képest akár 40%-kal alacsonyabb
lapköltség és energiafelhasználás mellett. Ezzel a hatékony, ENERGY STAR® minősítésű készülékkel minimalizálható a
környezetterhelés. Papírtakarékosság a HP intelligens webnyomtatással4 – egyetlen nyomtatott oldalra több weboldal is
kinyomtatható a szélek levágása nélkül.
Több eredmény házon belül – fényképek, hétköznapi dokumentumok és hatásos anyagok nyomtatása, akár A3+ méretig.
Valódi sokoldalúság a munkaasztalon. Ez a széles formátumú nyomtató a levelezőlapoktól és hétköznapi A4 méretű
dokumentumoktól a ragyogó, szegélymentes fényképekig és hatásos marketinganyagokig mindenféle anyag nyomtatására
képes, akár A3+ méretig. Fényes brosúra hordozóanyagok vagy fotópapír használatával megragadó szórólapok és
egyebek készíthetők – szegéllyel vagy a nélkül. Sablonok, oktatóanyagok és más ötletek, valamint tanácsadás a
marketinganyagok házon belüli elkészítéséhez: http://h41139.www4.hp.com. A különálló HP Officejet tintákkal a
nyomtatás gazdaságos is.
Nagyobb termelékenység – ossza meg a gyors nyomtatást az Ethernet hálózaton keresztül.
Egyéni és kis munkacsoportos termelékenységfokozás – teljesítménymegosztás akár 5 felhasználó között a beágyazott
Ethernet hálózati kapcsolat révén. Professzionális eredmények gyorsan – a lézernyomtatókéval megegyező, percenként
akár 8 fekete, illetve 7 színes oldalas sebesség5, valamint percenként akár 33 oldalas fekete, illetve 32 oldalas színes
vázlat-/gyorsnyomtatás. A nagy kapacitású HP Officejet csere tonerkazetták6 és a 150 lapos adagolótálca révén
kevesebbszer kell megszakítania a munkát.
1 A főbb gyártók 349 eurónál olcsóbb A3 nyomtatóinak és többfunkciós készülékeinek A4 lapköltség-összehasonlítása, Q408 időszakban, a HP Officejet Pro
termékek kivételével; Az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana és folyamatos nyomtatás alapján
Részletek: http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 A főbb gyártók 349 eurónál olcsóbb A3 nyomtatói és többfunkciós készülékeinek A4 lapköltség-összehasonlítása, Q408 időszakban, a HP Officejet Pro
termékek kivételével; Az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana és folyamatos nyomtatás alapján
Részletek: http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 A4 lapköltség-összehasonlítás a 300 eurónál olcsóbb színes lézernyomtatók többségével, 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

4 Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0 böngésző szükséges hozzá

5 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

6 Nem tartozékok, kérjük, vásárolja meg őket külön.

Műszaki adatok

HP termál tintasugaras
2736
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg
Akár 33 oldal percenként Max. 12 oldal/perc
Akár 2 oldal percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen Max. 32 oldal/perc
Max. 10 oldal/perc
Akár 2 oldal percenként
Az ISO tesztoldalak első oldala vagy első adagja után.
ISO sebesség
Fekete: Akár 8 oldal percenként, Szín: Max. 7 oldal/perc
Nyomtatási minőség
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
Kompatibilis operációs rendszerek
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 bites (SP1); Windows Vista® (32 és 64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszerrel előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el.
Támogatott hálózati operációs rendszerek Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 bites (SP1); Windows Vista® (32 és 64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5.
Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszerrel előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el., Opcionális:
Opcionálisan, webről letölthetően: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home,
Windows XP 32 bites (SP1); Windows Vista® (32 és 64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5. Microsoft® Windows® 2000
operációs rendszerrel előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el.
Minimális rendszerkövetelmények
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II vagy Celeron® processzor, 128 MB RAM, 160 MB szabad
merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32 bites) (SP1): Intel® Pentium® II vagy Celeron®
processzor, 512 MB RAM, 225 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites
(x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 512 MB RAM, 902 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 7.0
Memória
32 MB, Nem bővíthető, maximum: 32 MB
Nyomtatónyelvek
HP PCL 3 GUI
Kihasználtság (havi, A4)
Max. 7000 oldal
Médiatípusok
Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotópapír, borítékok, kártyák (kartoték), fóliák
Maximális nyomtatási terület
330 x 1117,6 mm
Nyomtatási margók
A4: felső: 3 mm, bal: 3 mm, jobb: 3 mm, alsó: 3 mm. Keret nélküli nyomtatás: Igen (max. 330 x 483 mm)
Médiakezelés
Bemenet:
Kapacitás
Súly
Méret
1. tálca:
lapok: 150, kártya: 40,
HP sima hordozóanyagok:
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm)
borítékok: 15
60–105 g/m², HP borítékok: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
75–90 g/m², HP kártyák: 200 A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
g/m²-ig, HP brosúra: 200
B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
g/m²-ig, HP fotópapír: max.
B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
280 g/m²
180 mm
Kimenet:
Lapok: Max. 100
Boríték: Max. 10
Kétoldalas
Kézi (illesztőprogram támogatja)
nyomtatás:
Méret:
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, nem szabványos: 76 x 127 – 330 x 1118 mm
Nyomtatási technológia
Nyomtatófej fúvókái
Nyomtatási sebesség

Papírkezelés
Áramellátás

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Vezérlőpult
Mellékelt szoftverek
Működési környezet

Tanúsítványok

ENERGY STAR
A kellékek élettartama
Garancia

150 lapos adagolótálca és 100 lapos kimeneti papírtartó
Követelmények: Bemeneti feszültség 100-240 V~ (±10%), 50/60 Hz
Áramellátás: Külső
Fogyasztás: Legfeljebb 32 W nyomtatás/gyors vázlat üzemmódban, legfeljebb 2,7 W készenléti üzemmódban, legfeljebb 2,4
W energiatakarékos üzemmódban, legfeljebb 0,34 W kikapcsolva
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
4 figyelmeztető LED, amelyek egymástól függetlenül világítanak, ha bármelyik tintapatronban fogytán van a tinta; 4 gomb
(világítók): Tápkapcsoló gomb, Oldal folytatása gomb, Nyomtatási feladat törlése gomb és Hálózat gomb
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP intelligens webnyomtatás, HP Update, HP Product Assistant
Működési hőmérséklet: 5–40°C, Javasolt működési hőmérséklet: 15–32°C, Működési páratartalom: 15–90% relatív
páratartalom, javasolt működési páratartalom: 15–90% relatív páratartalom, tárolási hőmérséklet: 15–32°C, tárolási
páratartalom: 15–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó, zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd5,4 B(A)
(legjobb), 6,2 B(A) (normál), 6,9 B(A) (vázlat), hangnyomás: LpAm48 dB(A) (legjobb), 56 dB(A) (normál), 63 dB(A) (vázlat)
EMC tanúsítványok: FCC 47. cím CFR 15. rész B osztály (USA) CE (Európai Unió), ICES (Kanada), VCCI (Japán), MIC (Korea),
BSMI (Tajvan), Kína S&E (Kína) Biztonságtechnikai ismérvek: CE (Európai Unió), Mexikó NOM-NYCE, Oroszország GOST, IEC
60950 megfelelőség, EU LVD, EN 60950 megfelelőség, Kanada/USA cCSAus, Ausztrália C-jelölés
Igen
A nyomtatható oldalak számát lásd a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies címen vagy a termék csomagolásán.
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

Rendelési adatok
C9299A

HP Officejet 7000 széles
formátumú nyomtató, HP 920
Officejet fekete tintapatron, HP
920 induló patronkészlet
(ciánkék, bíborvörös, sárga),
HP 920 Officejet nyomtatófej,
nyomtatószoftver és
felhasználói útmutató
CD-ROM-on, termékismertető,
üzembe helyezési útmutató,
tápkábel

Kellékek
CD975AE

HP 920XL fekete Officejet
tintapatron

CD971AE

HP 920 fekete Officejet
tintapatron

CD972AE

HP 920XL cián Officejet
tintapatron

CD973AE

HP 920XL bíbor Officejet
tintapatron

CD974AE

HP 920XL sárga Officejet
tintapatron

Hordozóanyagok
Q5461A

HP speciális fényes
fotópapír, 25 lap/A3+/330
x 483 mm

C6821A

HP első osztályú fényes
tintasugaras papír - 50
lap/A3/ 297 x 420 mm

CHP210

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

C6818A

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

Terméktámogatás
UG070E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG194E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG243E HP Care Pack, visszaszállítás
a lerakathoz, 3 év. (UG243E: Csak a
balti
országok,
Görögország,
Lengyelország, Törökország, EEM,
Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG070E/UG194E:
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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