Datablad

HP Officejet 7500A bredformat
e-All-in-One printer

Fremstil professionelle
farvedokumenter fra
postkortstørrelse til A3+ til den
laveste pris pr. side i forhold til
tilsvarende bredformat inkjet
all-in-ones. Lad flere få glæde af
enheden med trådløst eller
almindeligt netværk, og print
overalt med HP ePrint.
1
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Lad flere få glæde af bredformat print op til A3+, plus integreret scannings-, kopierings- og
faxfunktioner.
● Print forretningsdokumenter, marketingmateriale mv. – fra postkort til A3+ – med denne

bredformat all-in-one.

● Lad flere få glæde af enheden via dit trådløse netværk eller Ethernet-netværk, eller tilslut den

direkte med Hi-speed-USB 2.0.2

● Håndter forskellige papirtyper med bredformat bakken til 150 ark og en automatisk

dokumentføder til 35 sider.

● Nyd all-in-one alsidigheden med avancerede scannings-, kopierings- og faxløsninger – scan til pc,

Særlige karakteristika
Udskrivningshastighed: Op til 10 sider/min. i
sort ISO (A4); Op til 7 sider/min. i farve ISO (A4)
Papirhåndtering: 150-arks papirbakke op til A3+
Arbejdscyklus: Op til 7.000 sider (A4)
RMPV: 200 til 800 sider (udskrift)

netværksmappe eller e-mail.4

Få imponerende resultater - print professionelle farver til en lav pris pr. side.
● Fremstil professionel farvegrafik til den laveste pris pr. side i forhold til tilsvarende bredformat

inkjet all-in-ones1.

● Få meget for pengene med individuelle blæktanke, og brug XL-blækpatroner med store kapacitet,

når du printer meget.5

● Print professionel farvegrafik, flotte fotos og sort tekst i laserkvalitet.
● Klar mere selv – fremstil imponerende marketingmateriale på kontorets printer.
● Brug op til 40% mindre energi end ved brug af farvelaserprintere.6

Strømlin processerne med web apps7 og HP ePrint når og hvor som helst 3.
● Brug den intuitive 6 cm HP TouchSmart-skærm til at printe direkte fra nettet - uden brug af pc - via

et stadigt voksende udvalg af webbaserede apps.7

● Udskriv fra din bærbare pc, mobiltelefon eller anden mobil enhed direkte til din all-in-one med HP

ePrint.3

● Kopier og scan dokumenter op til A3 med den nyeste kopierings- og hæftningsløsning..
● Print direkte fra hukommelseskort – uden pc – via den 6 cm store HP TouchSmart-skærm.

HP Officejet 7500A bredformat e-All-in-One printer

Tekniske specifikationer
Funktioner

Print, kopiering, scanning, fax, web

Printhastighed

Op til 10 sider/min. ISO sort (A4); Op til 7 sider/min. ISO farve (A4)
første side færdig: På kun 16 sek. sort (A4, klar); På kun 19 sek. farve (A4, klar)
Enten efter første side eller efter første sæt af ISO-testsider. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/printerclaims

Udskriftsopløsning

Op til 600 dpi-ækvivalent for sort tekst (ved print fra computer) Sort; Op til 4800 x
1200 dpi farve

Printteknologi

HP termisk inkjet

Printområde

Udskriftsmargener: Top: 3 mm; Bund: 3 mm; Venstre: 3 mm; Højre: 3 mm

Printersprog

HP PCL 3 GUI

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Ja (op til A3+); Understøttelse af direkte print:
Hukommelseskortpladser

Numre på printerpatroner

4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)

Mulighed for mobil print

HP ePrint, Apple AirPrint™

Normeret forbrug pr. måned

Op til 7.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 800

Automatisk papirføler

Nej

Processorhastighed

192 MHz

Tilslutning

Standard: USB 2.0, hukommelseskort-slots, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, RJ-11
fax

RAM

Standard: 128 MB; Maksimum: 128 MB

Kopieringsindstillinger

A: Medieformat; B: B-format hæftning; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier:
Kopieringsopløsning: Op til 1200 optimeret dpi fra 600 input dpi

Kopieringshastighed

Op til 6 kopier/min. sort ISO (A4), Op til 5 kopier/min. farve ISO (A4)

Scannerspecifikationer

Scannertype: Flatbed. ADF.; Scanningsteknologi: CIS; Start af scanning:
Scanning/kopiering: Softwaredriver (Win/Mac OS), frontpanel, TWAIN, WIA-baseret
hjælpeprogram; Scanlets: Scan til hu-HUkommelseskort, Scan til e-mail, Scan til pc
og Scan til PDF; Twain-version: Version 1,9; Største scanningsformat (flatbed, ADF):
216 x 356 mm (ADF & flatbed), A3/297 x 420 mm (sammensætningsmulighed);
Optisk scanningsopløsning: Op til 4800 dpi

Kassens indhold

C9309A HP Officejet 7500A bredformat e-All-in-One (E910a); HP 920 Black
Officejet Ink Cartridge; HP 920 startpakke med blækpatroner (cyan, magenta og
gul); HP 920 Officejet-printhoved; printersoftware og brugervejledning på cd-rom;
ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; opsætningsvejledning; installationsplakat; strøm
kabel; telefonledning

Tilslutning

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

Forbrugsvarer

CD971AE Original HP 920-blækpatron, sort Omkring 420 sider
CD975AE Original HP 920XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 1200 sider
CD972AE Original HP 920XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan Omkring 700 sider
CD973AE Original HP 920XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta Omkring 700
sider
CD974AE Original HP 920XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 700 sider
CH081AE HP 920XL Officejet-værdipakke, 50 ark/A4/210 x 297 mm
C6818A HP professionelt, Inkjet-papir, blankt, 50 ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP printerpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se
emballagen

Kompatible operativsystemer

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (der er flere oplysninger på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Mindste systemkrav

Windows: Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor, 1 GB
(32-bit) eller 2 GB (64-bit) RAM, 1,5 GB plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64) processor, 512 MB RAM, 2,0 GB plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB- port; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP2): Intel®
Pentium® II, Celeron® eller kompatibel processor, 233 MHz eller senere, 128 MB
RAM, 750 MB harddiskplads, cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6. PowerPC G4, G5 eller Intel® Core processor; 300 MB
ledig plads på harddisk

Medfølgende software

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Gramvægt

60 til 105 g/m² (almindeligt papir); 75 til 90 g/m² (konvolutter); op til 200 g/m²
(kort); op til 280 g/m² (foto og brochure)
Anbefalet gramvægt: 60 til 280 g/m².

Scanningsfilformat

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

Scanningshastighed

Op til 2,2 sider/min.

Printermål (B x D x H)

606 x 426 x 293 mm

Område, der kan scannes

Maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm (ADF & flatbed), A3/297 x 420 mm
(sammensætningsmulighed); Maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm (ADF og
flatbed) ADF

Pakkemål (B x D x H)

697 x 500 x 404 mm

Printervægt

14 kg
19,2 kg

Bitdybde

24 bit

Pakkevægt

Temperatur: 5 til 40° C, Luftfugtighed: 20% til 80% relativ luftfugtighed

Digital forsendelse

Standard: Scan til PC; Scan til kort; Scan til e-mail

Driftsmiljø

Temperatur: -40 °C til 60 °C, Luftfugtighed: 35 til 90 % relativ luftfugtighed

Fax

Ja, farve

Harddiskplads

Faxspecifikationer

Fax-hukommelse: Op til 100 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi;
Hurtigopkald: Op til 110 numre

Lydforhold

Medietyper

Papir (almindeligt, inkjet, foto), konvolutter; brochurepapir, transparenter, labels,
kort (kartotekskort og lykønskningskort).

Lydintensitet: 6,5 B(A) (hurtig kladdeprint); 6,0 B(A) (normal print); 5,4 B(A) (bedst
print); 6,0 B(A) (kopiering hurtig kladde); 5,9 B(A) (kopiering normal); 5,3 B(A)
(kopiering bedst); Lydtryk: 59 dB(A) (hurtig kladdeprint); 53 dB(A) (normal print); 46
dB(A) (bedst); 53 (kopiering, hurtig kladde); 52 dB(A) (kopiering normal); 47 dB(A)
(kopiering bedst);

Mediestørrelser

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; Brugerdefineret: 76 x 127 til 330 x 1118 mm

Strøm

Mediehåndtering

Inputstandard: 150-arks papirbakke, 35-arks automatisk dokumentfremfører
(ADF); Op til 40 ark fotopapir; Maksimale antal kuverter: Op til 15 kuverter
Outputstandard: 100-arks udbakkeMaksimum: Op til 100 ark
Duplexudskrift: Ingen (understøttes ikke).
ADF: Standard, 35 ark.

Krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Forbrug: Maks. 50 watt, 16 watt (Bedst-tilstand), 20 watt (Normal-tilstand), 26
watt (hu-HUrtig kladde-tilstand); 13 watt (kopiering eller scanning); 6 watt
(standby); 4,1 watt (dvale); 0,75 watt (slukket manuelt)
Strømforsyning: Ekstern

Certificeringer

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Part 15 Class
B/ICES-003, Issue 4 Class B; ENERGY STAR®-mærket

Oprindelsesland

Fremstillet i Malaysia

Garanti

1 års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Garanti- og
supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

Service og support

UG076E HP Care Pack, 3 års ombytning næste hverdag
UG199E HP Care Pack, 3 års ombytning (standardekspeditionstid)
UG279E HP Care Pack, 3 års service med returnering til lager. (UG279E: Kun de
Baltiske lande, Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet,
Ungarn. UG076E/UG199E: Resten af Europa).

Hukommelseskortkompatibilitet

SD (Secure Digital)

Fodnoter

1Baseret på A4 pris pr. side sammenlignet med A3 inkjet AiO'er med fax <€300, ekskl. moms, fra større leverandører pr. marts 2010. Læs mere på www.hp.com/eur/mybusiness. OJ ISO-kapacitet med XL-patroner og løbende udskrivning. Læs mere på

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. 3 Kan kræve internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder, der kan benytte internet og e-mail. Der er flere oplysninger
på www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Hent den nyeste software på www.hp.com/support. 5 XL-patroner er ikke inkluderet, skal anskaffes særskilt. 6Baseret på energiresultater sammenlignet med A4 farvelaser AiO'er <€400, ekskl. moms pr. marts 2010; læs mere på
www.hp.com/eur/mybusiness. Strømforbrug baseret på HP's egne test ved brug af ENERGY STAR® TEC testmetoden. 7 Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printeren. Apps findes muligvis ikke i alle lande og på alle sprog. Tjenester kan kræve
registrering. Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/ePrintCenter.
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