Impressora HP Officejet 7000 grande
formato

Crie documentos a cores de qualidade profissional e impressões de qualidade fotográfica
de formato postal a A3+. Desfrute de impressão versátil e acessível ao menor custo por
página vs. jacto de tinta da classe1. Partilhe o desempenho rápido com rede Ethernet
incorporada.

A impressora HP Officejet 7000 grande formato foi concebida para utilizadores de micro ou pequenas empresas que
pretendam uma impressora versátil de grande formato preparada para a rede capaz de qualidade profissional a cores e
preto e branco a um baixo custo por página.

Impressora HP Officejet 7000
grande formato

Desfrute de impressão a cores acessível ao menor custo por página vs. jacto de tinta da classe 2.
Desfrute de impressão acessível - texto de qualidade laser, gráficos vivos e impressões de qualidade fotográfica ao menor
custo por página vs. jacto de tinta da classe2. Poupe também em relação às laser -impressão profissional-documentos a
cores de qualidade até 40% menos custo por página e energia que lasers3. Minimize o impacto no ambiente com este
dispositivo eficaz com qualificação ENERGY STAR®. Poupe papel com a impressão HP Smart Web 4 - combine múltiplas
páginas de Internet numa só página de impressão sem margens cortadas.
Faça mais internamente – imprima fotos, documentos quotidianos e materiais de alto impacto até A3+.
Versatilidade real na sua secretária. Imprima desde postais e documentos quotidianos A4 a excelentes fotos sem margens
e materiais de marketing de alto impacto até A3+ com esta impressora de grande formato. Utilize suporte de folheto
lustroso ou fotográfico para criar folhetos e mais – com ou sem margens. Visite http://h41139.www4.hp.com/ para
obter modelos, formação e outras dicas e conselhos sobre a criação de materiais de marketing. Imprima também de
forma económica com tintas individuais HP Officejet.
Produtividade dinâmica do utilizador - partilhe desempenhos de impressão rápida pela sua rede Ethernet.
Aumente a produtividade individual e de pequenos grupos de trabalho – partilhe o desempenho até cinco utilizadores
através de rede Ethernet incorporada. Obtenha resultados profissionais rápidos – desfrute de velocidades equivalentes a
impressoras a laser com mais de 8 a preto / 7 a cor ppm5, e ainda velocidades de rascunho/rápido maiores a 33 ppm
a preto /32 ppm a cor. Experimente menos interrupções com tinteiros de substituição de alta capacidade HP Officejet 6 e
um grande tabuleiro de entrada para 150 folhas.
1 Comparações de custo por página A4 em impressoras e AiOs A3 <€349 nos principais vendedores a Q408, exclui produtos HP Officejet Pro
Com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua
Visite http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Comparações de custo por página A4 em impressoras e AiOs A3 <€349 nos principais vendedores a Q408, exclui produtos HP Officejet Pro
Com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua
Visite http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Comparações de custo por página A4 com base na maioria das impressoras laser a cores <€300, Junho 2008, rendimento OJ ISO com cartuchos da maior
capacidade baseado em impressão contínua
Energia baseada em testes HP de acordo com os critérios do método de teste TEC do programa ENERGY STAR®
Visite http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Requer o Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

5 Com base em ppm medidos com ISO/IEC 24734

Aplica-se a produtos jacto de tinta e laser e exclui primeiro conjunto de documentos de teste

6 Não incluído, vendido separadamente.

Especificações técnicas
Tecnologia de impressão
Bocais da cabeça de impressão
Velocidade de impressão

Velocidade ISO
Qualidade de impressão
Compatibilidade com sistemas operativos
Compatibilidade de sistema operativo de
rede

Requisitos Mínimos do Sistema

Memória
Linguagens da impressora
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Tipos de suportes
Área máxima de impressão
Margens de impressão
Manuseamento de suportes

Manuseamento de papel
Alimentação

Interface e conectividade
Painel de controlo
Software incluído
Ambiente de funcionamento

Certificações

ENERGY STAR
Duração dos consumíveis
Garantia

Jacto de Tinta Térmico HP
2736
Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4
Até 33 ppm
Até 12 ppm
Até 2 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4 Até 32 ppm
Até 10 ppm
Até 2 ppm
Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO.
A preto: Até 8 ppm, Cor: Até 7 ppm
A preto: Até 600 ppp prestados a preto aquando da impressão a partir de um computador. Cor: Até 4800 x 1200 ppp
optimizados a cor (ao imprimir de computador em papéis HP foto e 1200 ppp de entrada seleccionados)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bit (SP1); Windows Vista® (32 e 64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5. Com
Microsoft® Windows® 2000, algumas funções podem não estar disponíveis.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bit (SP1); Windows Vista® (32 e 64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5. Com
Microsoft® Windows® 2000, algumas funções podem não estar disponíveis., Opcional: Transferência opcional através da
Internet: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home, Windows XP 32-bit (SP1);
Windows Vista® (32 e 64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5. Com Microsoft® Windows® 2000, algumas funções podem não estar
disponíveis.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Processador Intel® Pentium® II ou Celeron®, RAM de 128 MB, 160 MB de espaço livre em
disco, Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP1): Processador Intel® Pentium® II ou Celeron®, RAM de 512
MB, 225 MB de espaço livre em disco, Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: processador a 800 MHz de 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 512 MB de RAM, 902 MB de espaço disponível em disco, Internet Explorer 7.0
32 MB, Não expansível, máximo: 32 MB
HP PCL 3 GUI
Até 7000 páginas
Papel (folheto, jacto de tinta, normal), fotografia, envelopes, postais (arquivo), transparências
330 x 1117,6 mm
A4: superior: 3 mm, esquerda: 3 mm, direita: 3 mm, inferior: 3 mm. Impressão sem margens: Sim (até 330 x 483 mm)
Entrada:
Capacidade
Peso
Formato
Tabuleiro 1:
folhas: 150, postais: 40,
Suportes lisos HP: 60 até 105 A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm)
envelopes: 15
g/m², envelopes HP: 75 até 90 A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
g/m², cartões HP: até 200
A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
g/m², papel HP para folheto: B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
até 200 g/m², papel HP para B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
fotos: até 280 g/m²
180 mm
Saída:
Folhas: Até 100
Envelopes: De até 10
Impressão frente e Manual (fornecido suporte de controladores)
verso:
Formato:
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, personalizado: 76 x 127 a 330 x 1.118 mm
Tab. entrada p/ 150 folhas, tab. saída p/ 100 folhas
Requisitos: Voltagem de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
Cabo de alimentação: Externo
Consumo: 32 watts no máximo (a imprimir/rascunho rápido), 2,7 watts no máximo (em espera), 2,4 watts no máximo
(poupança de energia), 0,34 watts no máximo (desligada)
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
4 indicadores LED que acendem individualmente quando qualquer dos tinteiros acaba; 4 botões (com luzes): Botão Ligar, botão
Retomar página, botão Cancelar impressão e botão Rede
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Temperatura de funcionamento: 5 até 40 °C, Temperatura de funcionamento recomendada: 15 até 32 °C, Humidade de
funcionamento: 15 a 90% HR, humidade de funcionamento recomendada: 15 a 90% HR, temperatura de armazenamento: 15
até 32 °C, humidade de armazenamento: 15 a 90% HR sem condensação, níveis de ruído conforme a ISO 9296: potência
sonora: LwAd5,4 B(A) (Melhorado), 6,2 B(A) (Normal), 6,9 B(A) (Rascunho), pressão sonora: LpAm48 dB(A) (Melhorado), 56
dB(A) (Normal), 63 dB(A) (Rascunho)
Certificações EMC: FCC Título 47 CFR Parte 15 Classe B (EUA), CE (União Europeia), ICES (Canadá), VCCI (Japão), MIC
(Coreia), BSMI (Taiwan), China S&E (China) Segurança: CE (União Europeia), México NOM-NYCE, Rússia GOST, requisitos IEC
60950, EU LVD, requisitos EN 60950, Canadá/EUA cCSAus, Austrália C-Tick
Sim
Para mais informação acerca da média de produção de páginas, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte
a embalagem
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.

Informações para
encomendas
C9299A

Impressora HP Officejet 7000
formato panorâmico, Tinteiro
HP 920 Black Officejet,
Tinteiros introdutórios HP 920
(Turquesa, Magenta,
Amarelo), Cabeça de
impressão HP 920 Officejet,
software da impressora e guia
do utilizador em CD-ROM,
guia de iniciação, póster de
configuração, cabo de
alimentação

Consumíveis
CD975AE

Tinteiro Preto HP Officejet
920XL

CD971AE

Cartucho de impressão
Preto HP 920 Officejet

CD972AE

Cartucho de impressão
Turquesa HP 920XL
Officejet

CD973AE

Cartucho de impressão
Magenta HP 920XL
Officejet

CD974AE

Cartucho de impressão
Amarelo HP 920XL Officejet

Q5461A

Papel para fotografia
lustroso HP Advanced-25
folhas/A3+/330 x 483 mm

C6821A

Papel HP lustroso superior
para jacto de tinta-50
folhas/A3/297 x 420 mm

CHP210

Papel HP para
impressão-500
folhas/A4/210 x 297 mm

C6818A

Papel HP lustroso superior
para jacto de tinta-50
folhas/A4/210 x 297 mm

Suportes

Serviço e Suporte
UG070E HP Care Pack, Serviço de
Substituição Dia Útil Seguinte, 3 anos
UG194E HP Care Pack, Serviço de
Substituição (tempo total standard de
prestação do serviço), 3 anos
UG243E HP Care Pack, serviço de
Devolução ao Armazém, 3 anos.
(UG245E: Somente países Bálticos,
Grécia, Polónia, Turquia, EEM,
Eslovénia,
República
Checa,
Eslováquia,
Hungria.
UG070E/UG194E: resto da Europa).
Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web
da HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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