Širokoformátová tlačiareň HP Officejet
7000

Tvorte farebné dokumenty v profesionálnej kvalite a výtlačky vo fotografickej kvalite od
veľkosti pohľadnice po A3+. Vychutnajte si univerzálnu, cenovo dostupnú tlač pri
najnižších nákladoch na stranu oproti prvotriednym atramentovým kazetám1. Zdieľajte
výkon so zabudovanou sieťou Ethernet.

Širokoformátová tlačiareň HP Officejet 7000 je určená pre používateľov v mikro/malých podnikoch, širokoformátová
sieťová tlačiareň, ktorá dokáže tlačiť farebne a čiernobielo v profesionálnej kvalite s nízkymi nákladmi na tlač jednej
strany.

Širokoformátová tlačiareň HP
Officejet 7000

Vychutnajte si cenovo dostupnú tlač pri najnižších nákladoch na stranu oproti prvotriednym atramentovým kazetám 2.
Vychutnajte si cenovo dostupnú tlač - získajte text v laserovej kvalite, výraznú grafiku a výtlačky vo fotografickej kvalite pri
najnižších nákladoch na stranu oproti atramentovým kazetám2. Šetrite aj v porovnaní s lasermi - tlačte farebné dokumenty
v profesionálnej kvalite s nákladmi na stranu o 40% nižšími a s menšou spotrebou energie oproti laserovým tlačiarňam3.
Minimalizujte svoj dopad na životné prostredie s týmto účinným zariadením testovaným podľa ENERGY STAR®. Šetrite
papier pomocou tlače HP Smart Web 4 – zlúčte niekoľko webových stránok do jednej vytlačenej strany bez urezaných
okrajov.
Urobte viac v podniku – tlačte fotografie, bežné dokumenty a dôležité materiály až do A3+.
Dajte si na stôl skutočnú všestrannosť. Tlačte všetko od pohľadníc a bežných A4 dokumentov po skvelé bezokrajové
fotografie a účinné marketingové materiály až do A3+ s touto širokoformátovou tlačiarňou. Na tvorbu pútavých letákov a
viac - s alebo bez okrajov - používajte lesklé brožúrové médiá alebo fotopapier. Šablóny, školenie a ďalšie tipy a rady na
tvorbu marketingových materiálov v podniku si pozrite na http://h41139.www4.hp.com/. So samostatnými atramentmi
HP Officejet tlačíte aj hospodárne.
Zorganizujte používateľskú produktivitu - zdieľajte rýchlu tlač vo vašej sieti Ethernet.
Zvýšte produktivitu jednotlivca a malého pracovného tímu – zdieľajte výkon tlačiarne až medzi piatimi užívateľmi
prostredníctvom zabudovanej siete Ethernet. Rýchlo získajte profesionálne výsledky - vychutnajte si rýchlosti rovnaké ako
pri laserovej tlačiarni až s 8 str./min. čiernou / 7 str./min. farebne,5, plus návrh/najvyššie rýchlosti až 33 str./min.
čiernou /32 str./minútu farebne. Pracujte pri menších prerušeniach s veľkokapacitnými výmennými kazetami HP
Officejet6 a veľkým vstupným zásobníkom na 150 listov.
1 A4 porovnania nákladov na stranu pre A3 tlačiarne a AiO za menej ako €349 od hlavných predajcov na Q408, bez produktov HP Officejet Pro
Podľa normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodiky HP a nepretržitej tlače
Navštívte http://www.hp.com/eur/mybusiness.

2 A4 porovnania nákladov na stranu pre A3 tlačiarne a AiO za menej ako €349 od hlavných predajcov na Q408, bez produktov HP Officejet Pro
Podľa normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodiky HP a nepretržitej tlače
Navštívte http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 A4 porovnanie ceny na stranu s väčšinou farebných laserových tlačiarní za menej ako €300, jún 2008, výťažnosť OJ ISO s kazetami s najvyššou kapacitou na
základe nepretržitej tlače
Spotreba energie podľa testovania HP s použitím metódy testovania ENERGY STAR® programu TEC
Navštívte http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Vyžaduje prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0
5 Podľa str/min nameraných podľa normy ISO/IEC 24734

Štandard sa týka atramentových a laserových produktov s vylúčením prvého súboru testovacích dokumentov

6 Nie je súčasťou dodávky, prosíme zakúpiť samostatne.

Technické špecifikácie
Technológia tlače
Trysky tlačovej hlavy
Rýchlosť tlače

Rýchlosť ISO
Kvalita tlače
Kompatibilita operačných systémov
Sieťová kompatibilita s operačným
systémom

Minimálne požiadavky na systém

Pamäť
Jazyky tlačiarne
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Typy médií
Maximálna oblasť tlače
Tlačové okraje
Manipulácia s médiami

Manipulácia s papierom
Zdroj

Rozhranie a konektivita
Ovládací panel
Obsahuje softvér
Prevádzkové prostredie

Certifikáty

ENERGY STAR
Životnosť doplnkov
Záruka

Termálna atramentová tlačiareň HP
2736
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4
Až 33 str./min.
Až 12 str./min.
Až 2 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 32 str./min
Až 10 str./min.
Až 2 str./min.
A4
Buď podľa prvej strany alebo po prvej sade testovacích strán ISO.
Čiernobiele: Až 8 str./min., Farba: Až 7 str./min
Čiernobiele: Až 600 renderovaných dpi v čiernej pri tlači z počítača. Farba: Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4
800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bit (SP1); Windows Vista® (32 a 64-bitov); Mac OS X v10.4,v10.5. V
Microsoft® Windows® 2000 nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bit (SP1); Windows Vista® (32 a 64-bitov); Mac OS X v10.4,v10.5. V
Microsoft® Windows® 2000 nemusia byť niektoré funkcie dostupné., Voliteľné: Voliteľné prostredníctvom prevzatia z webu:
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home, Windows XP 32-bitov (SP1); Windows
Vista® (32 a 64-bitov); Mac OS X v10.4,v10.5. V Microsoft® Windows® 2000 nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Procesor Intel® Pentium® II alebo Celeron®, 128 MB RAM, 160 MB voľného miesta na
pevnom disku, Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP1): Procesor Intel® Pentium® II alebo Celeron®, 512
MB RAM, 225 voľného miesta na pevnom disku, Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: 32-bitový 800 MHz (x86) alebo
64-bitový (x64) procesor, 512 MB RAM, 902 MB voľného miesta na pevnom disku, Internet Explorer 7.0
32 MB, Nie je možné rozšíriť, maximum: 32 MB
HP PCL 3 GUI
Až 7000 strán
Papier (brožúra, pre atrament, kancelársky), fotopapier, obálky, karty (register), priehľadné fólie
330 x 1 117,6 mm
A4: horný: 3 mm, ľavý: 3 mm, pravý: 3 mm, spodný: 3 mm. Bezokrajová tlač: Áno (až 330 × 483 mm)
Vstup:
Kapacita
Hmotnosť
Veľkosť
Zásobník 1:
listy: 150, karty: 40, obálky:
Hladký papier 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 do 200
A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
g/m², brožúra HP: až do 200 B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
g/m², fotopapier HP: až 280 B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
g/m²
180 mm
Výstup:
Hárky: Až 100
Obálky: Až 10
Duplexná tlač:
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Veľkosť:
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, vlastné: 76 x 127 až 330 x 1 118 mm
Vstupný zásobník na 150 listov, výstupný zásobník na 100 listov
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Zdroj napájania: Externé
Spotreba: Max. 32 wattov (tlač/rýchly návrhový režim), max. 2,7 wattov (pohotovostný režim), max. 2,4 wattov (úsporný režim),
max. 0,34 wattov (vyp.)
Vysokorýchlostný USB 2.0, Ethernet
4 indikačné LED, ktoré sa samostatne rozsvietia, keď v ktorejkoľvek kazete dochádza atrament; 4 tlačidlá (so svetlami): Tlačidlo
napájania, obnovenia strany, zrušenia tlačovej úlohy a siete
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Prevádzková teplota: 5 až 40 °C, Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 32 °C, Prevádzková vlhkosť: od 15 do 90%
relatívnej vlhkosti, odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 15 do 90% relatívnej vlhkosti, skladovacia teplota: 15 až 32 °C,
skladovacia vlhkosť: 15 – 90% RH relatívna vlhkosť, úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd5,4 B(A) (najlepšia),
6,2 B(A) (normálna), 6,9 B(A) (návrhová), akustický tlak: LpAm48 dB(A) (najlepšia), 56 dB(A) (normálna), 63 dB(A) (návrhová)
Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: FCC – kapitola 47 CFR, časť 15, trieda B (USA), CE (Európska únia), ICES
(Kanada), VCCI (Japonsko), MIC (Kórea), BSMI (Taiwan), China S&E (Čína) Bezpečnosť: Vyhovuje normám CE (Európska únia),
Mexiko NOM-NYCE, Rusko GOST, IEC 60950, EU LVD, EN 60950, Kanada/USA cCSAus, Austrália C-Tick
Áno
Informácie o výnosnosti na stranu nájdete na webovej stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení
výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

Objednávkové
informácie
C9299A

Širokoformátová tlačiareň HP
Officejet 7000, čierna
atramentová kazeta HP 920
Officejet, úvodné atramentové
kazety HP 920 (azúrová,
purpurová, žltá), tlačová hlava
HP 920 Officejet, softvér
tlačiarne a používateľská
príručka na disku CD-ROM,
referenčná príručka, inštalačný
leták, napájací kábel

CD975AE

Čierna atramentová kazeta
HP Officejet 920XL

CD971AE

Čierna atramentová kazeta
HP Officejet 920

CD972AE

Azúrová atramentová
kazeta HP Officejet 920XL

CD973AE

Purpurová atramentová
kazeta HP Officejet 920XL

CD974AE

Žltá atramentová kazeta HP
Officejet 920XL

Q5461A

Zdokonalený lesklý
fotografický papier HP
Advanced Glossy Photo
Paper – 25
listov/A3+/330 x 483 mm

C6821A

Prvotriedny lesklý papier HP
pre atramentové tlačiarne –
50 listov/A3/297 x 420
mm

CHP210

Papier do tlačiarne HP –
500 listov/A4/210 x 297
mm

C6818A

Lesklý papier pre
atramentové tlačiarne HP
Superior Glossy – 50
listov/A4/210 x 297 mm

Doplnky

Médiá

Služby a podpora
UG070E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG194E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG243E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky. (UG243E: Len
pobaltské krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG070E/UG194E: zvyšok Európy).
Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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