Datový list

Širokoformátová tiskárna
e-All-in-One HP Officejet 7500A

Vytvářejte barevné dokumenty
profesionální kvality ve formátu od
pohlednice po A3+ s nejnižšími
náklady na stránku ve své třídě
širokoformátových inkoustových
multifunkčních zařízení All-in-One.
Výkon zařízení lze sdílet
v bezdrátové i kabelové síti a se
službou HP ePrint můžete tisknout
z libovolného místa.
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Sdílejte funkce širokoformátového tisku až do formátu A3 a nástroje integrovaného skeneru,
kopírky a faxu.
● S tímto širokoformátovým multifunkčním zařízením All-in-One můžete tisknout pracovní

dokumenty, marketingové materiály i další výstupy od pohlednic po formát A3+.

● Výkon zařízení lze sdílet v bezdrátové síti nebo síti Ethernet, případně je můžete připojit přímo

rozhraním USB 2.0 Hi-speed.2

● Širokoformátový zásobník na 150 listů a automatický podavač dokumentů na 35 listů zvládnou

manipulaci s různými typy papíru.

● Všestranné multifunkční zařízení All-in-One nabízející pokročilá řešení skenování, kopírování a tisku

Významné události
Rychlost tisku: Až 10 str./min černobíle podle ISO
(A4); Až 7 str./min barevně podle ISO (A4)
Manipulace s papírem: Vstupní zásobník na 150
listů formátu až A3+
Provozní zátěž: Až 7 000 stran (A4)
RMPV: 200 až 800 stran (tisk)

dokáže skenovat do počítače, síťové složky nebo e-mailu.4

S barevným tiskem v profesionální kvalitě a nízkými náklady na stránku dosáhnete působivých
výsledků.
● Tiskněte barevné dokumenty v profesionální kvalitě a s nejnižšími náklady na stránku mezi

širokoformátovými inkoustovými tiskárnami All-in-One této třídy.1

● Samostatné inkousty se skvělou užitnou hodnotou – pro častý tisk jsou k dispozici velkokapacitní

inkoustové kazety XL.5

● Tiskněte profesionálně vypadající barevnou grafiku, působivé fotografie i černý text v kvalitě

laserové tiskárny.

● Zvládněte více práce sami – na své kancelářské tiskárně vytisknete i působivé marketingové

materiály bez okrajů.

● Až o 40 % nižší spotřeba energie než u barevných laserových tiskáren.6

Vaši práci usnadní webové aplikace 7 a služba HP ePrint3 umožňující tisk kdykoli a odkudkoli.
● Intuitivní 6 cm displej HP TouchSmart vám díky rostoucí nabídce webových aplikací pomůže

tisknout přímo z webu bez počítače.7

● Služba HP ePrint vám umožní tisknout z notebooku, mobilního telefonu nebo jiného mobilního

zařízení přímo na vašem multifunkčním zařízení All-in-One.3

● Díky inovativnímu řešení kopírování a spojování můžete kopírovat a skenovat dokumenty až do

formátu A3.

● Displej HP TouchSmart s úhlopříčkou 6 cm umožňuje tisknout přímo z paměťových karet bez

počítače.

Širokoformátová tiskárna e-All-in-One HP Officejet 7500A

Technická specifikace
Funkce

Tiskárna, kopírka, skener, fax, web

Co je obsaženo v krabici

Rychlost tisku

Až 10 str./min ISO černobíle (A4); Až 7 str./min ISO barevně (A4)
první stránka: Již za 16 s černobíle (A4, připraveno); Již za 19 s barevně (A4,
připraveno)
Po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A Širokoformátová tiskárna e-All-in-One HP Officejet 7500A (E910a); černá
inkoustová kazeta Officejet HP 920; úvodní inkoustové kazety HP 920 (azurová,
purpurová, žlutá); tisková hlava Officejet HP 920; software tiskárny a uživatelská
příručka na disku CD-ROM; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; příručka Začínáme;
instalační leták; napájecí kabel; telefonní kabel

Možnosti připojení

C6520A HP USB Cable 2.0 (a-b) 3 meter

Rozlišení tisku

Rozlišení až 600 dpi v černobílé (při tisku z počítače) Černá; Až 4 800 x 1 200 dpi
barevně

Spotřební materiál

Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Oblast tisku

Okraje tisku: Horní: 3 mm; Dolní: 3 mm; Levý: 3 mm; Pravý: 3 mm

Tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ano (až do A3+); Podpora přímého tisku: sloty pro paměťové karty

Číslo tiskových kazet

4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Možnost mobilního tisku

HP ePrint, Apple AirPrint™

Měsíční kapacita tisku

Až 7 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 200 až 800

Automatické čidlo papíru

Ne.

Rychlost procesoru

192 MHz

CD971AE HP 920 Černá originální inkoustová kazeta cca 420 stran
CD975AE HP 920XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1
200 stran
CD972AE HP 920XL Azurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca
700 stran
CD973AE HP 920XL Purpurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca
700 stran
CD974AE HP 920XL Žlutá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 700
stran
CH081AE HP 920XL Officejet Value Pack, 50 listů/A4/210 x 297 mm
C6818A HP Professional Glossy Inkjet Paper, 50 listů/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP Printing Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu

Možnosti připojení

Standardní: USB 2.0, zásuvky pro paměťové karty, Ethernet, bezdrátová síť
802.11b/g/n, konektor faxu RJ-11

Kompatibilní operační systémy

paměť

Standardní: 128 MB; Maximální: 128 MB

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (více informací najdete na stránkách
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Nastavení kopírování

A: Formáty médií; B: Možnost spojování formátů B; Maximální počet kopií: Až 99
kopií: Rozlišení kopií: Optimalizované až 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 dpi

Minimální požadavky na systém

Rychlost kopírování

Až 6 kopií/min černá ISO (A4), Až 5 kopií/min barevný ISO (A4)

Technické parametry skeneru

Typ skeneru: Plochý; automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: CIS;
Vstupní režimy skenování: Skenování a kopírování: softwarový ovladač
(Windows/Mac OS), čelní panel, TWAIN, WIA utilita; Skenování: skenování na
paměťovou kartu, skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do
souboru PDF; Twain verze: Verze 1.9; Maximální velikost skenu (plocha, aut.
podavač dokumentů): 216 x 356 mm (ADF a skenovací deska), A3/297 x 420 mm
(doplněk pro sešívání); Optické rozlišení skenování: Až 4800 dpi

Formát souboru pro skenování

BMP, TIFF, JPEG, PDF, PND, RTF, TXT

Windows: Windows® 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 1 GB
(32bitový systém) nebo 2 GB (64bitový systém) paměti RAM, 1,5 GB volného místa
na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu, port USB;
Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 512 MB
paměti RAM, 2,0 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo
připojení k Internetu, port USB; Microsoft® Windows® XP 32bitový (SP2): procesor
Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní, 233 MHz nebo vyšší, 128 MB paměti
RAM, 750 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo
připojení k Internetu, port USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel® Core; 300 MB
volného místa na pevném disku

Až 2,2 str./min

Dodávaný software

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Rychlost skenování
Oblast pro snímání

Maximální velikost médií: 216 x 356 mm (ADF a skenovací deska), A3/297 x 420
mm (doplněk pro sešívání); Maximální velikost médií: 216 x 356 mm (automatický
podavač a skenovací deska) ADF

Hmotnost médií

60 až 105 g/m² (běžná média); 75 až 90 g/m² (obálky); až 200 g/m² (karty); až
280 g/m² (fotografie a brožury)
Doporučená gramáž médií: 60 až 280 g/m²

24bitová

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

606 x 426 x 293 mm

Bitová hloubka

Standardní: Skenování do PC; Skenování na kartu; Skenování do e-mailu

697 x 500 x 404 mm

Digitální odesílání (digital sending)

Rozměry balení (š x h x v)

Ano, barevně

14 kg

Fax

Hmotnost tiskárny

paměť faxu: Až 100 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Rychlá volba: Až
110 čísel

19,2 kg

Specifikace faxu

Hmotnost balení
Provozní prostředí

Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %

Typy médií

Papír (běžný, pro inkoustové tiskárny, fotopapír), obálky; brožurový papír,
transparentní fólie, štítky, karty (rejstříky, pohlednice)

ukládání informací

Teplota: -40 až 60 °C, Vlhkost: RV 35 až 90 %

Akustické vlastnosti

Velikosti médií

A3+ (329 x 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); B7 (88 x 125 mm);
100 x 150 mm; 130 x 180 mm; Vlastní: 76 x 127 až 330 x 1 118 mm

Manipulace s médii

Standard vstupu: Vstupní zásobník na 150 listů, automatický podavač dokumentů
(ADF) na 35 listů; Až 40 listů fotografický papír; Max. počet obálek: Až 15 obálek
Standard výstupu: Výstupní zásobník na 100 listůMaximální: Až 100 listů
Duplexní tisk: Žádný (nepodporován)
ADF: Standardní, 35 listů

Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A) (rychlý tisk konceptů); 6,0 B(A) (normální tisk);
5,4 B(A) (nejlepší tisk); 6,0 B(A) (kopírování, rychlý koncept); 5,9 B(A) (kopírování,
normální); 5,3 B(A) (kopírování, nejlepší); Emise akustického tlaku: 59 dB(A) (rychlý
tisk konceptů); 53 dB(A) (normální tisk); 46 dB(A) (nejlepší tisk); 53 dB(A)
(kopírování, rychlý koncept); 52 dB(A) (kopírování, normální); 47 dB(A) (kopírování,
nejlepší)

Napájení

Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotřeba: maximálně 50 W; 16 W (nejlepší režim), 20 W (normální režim), 26 W
(režim rychlého konceptu); 13 W (kopírování nebo skenování); 6 W (pohotovostní
režim); 4,1 W (režim spánku); 0,75 W (vypnuto)
Napájení: Externí

Certifikáty

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 třída B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC 47 CFR, část 15 třída
B/ICES-003 vydání 4 třída B; Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Země původu

Vyrobeno v Malajsii

Záruka

Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a podpory se
u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Servis a podpora

UG076E služba HP Care Pack, výměnná služba následující pracovní den, po dobu 3
let
UG199E služba HP Care Pack, výměnná služba (standardní doba opravy nebo
výměny) po dobu 3 let
UG279E služba HP Care Pack, oprava v servisním středisku, po dobu 3 let pouze
Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a
Maďarsko. UG076E/UG199E: zbytek Evropy).

Kompatibilita s paměťovými kartami

Secure Digital (SD)

Poznámky pod čarou

1Vychází z výsledků porovnání nákladů na stránku A4 mezi inkoustovými multifunkčními zařízeními formátu A3 s faxem v ceně do 300 eur bez DPH od hlavních dodavatelů v březnu 2010. Podrobnosti najdete na webu www.hp.com/eur/mybusiness. Výtěžnost podle

normy ISO u tiskáren Officejet s nejvyšší kapacitou kazet je založena na nepřetržitém tisku. Další informace najdete na stránkách www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu.
3Může vyžadovat připojení tiskárny k Internetu. Funkce pracuje s libovolným zařízením s podporou Internetu a e-mailů. Podrobnosti naleznete na webu www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Nejnovější software lze stáhnout na stránkách www.hp.com/support. 5Kazety XL
nejsou součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně. 6Vychází z výsledků porovnání spotřeby energie mezi barevnými laserovými multifunkčními zařízeními A4 v ceně do 400 euro bez DPH v březnu 2010; podrobnosti najdete na webu www.hp.com/eur/mybusiness.
Spotřeba energie podle testování společnosti HP podle kritérií testovacích metod TEC programu ENERGY STAR®. 7Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k Internetu. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi a jazyku, služby mohou
vyžadovat registraci. Podrobnosti naleznete na webu www.hp.com/go/ePrintCenter.
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