Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους
HP Officejet 7500A e-All-in-One

Δημιουργήστε επαγγελματικά,
έγχρωμα έγγραφα από μέγεθος
καρτ ποστάλ έως A3+ με
χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε
σύγκριση με τους inkjet all-in-one
μεγάλου μεγέθους της ίδιας
κατηγορίας . Μοιραστείτε την
απόδοση με ασύρματη/ενσύρματη
δικτύωση και εκτυπώστε από όπου
κι αν βρίσκεστε με το HP ePrint.
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Μοιραστείτε εκτύπωση μεγάλου μεγέθους έως και A3+ και ενσωματωμένα εργαλεία σάρωσης,
αντιγραφής και φαξ.
● Εκτυπώστε επαγγελματικά έγγραφα, υλικό μάρκετινγκ και άλλα - από καρτ ποστάλ έως A3+ - με

αυτόν τον εκτυπωτή all-in-one μεγάλου μεγέθους.

● Μοιραστείτε την απόδοση μέσω ασύρματου ή Ethernet δικτύου ή συνδεθείτε απευθείας

χρησιμοποιώντας τη θύρα USB 2.0 Hi-speed2.

● Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τύπους χαρτιού με το δίσκο μεγάλου μεγέθους 150 φύλλων και

τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 35 σελίδων.

● Απολαύστε την πολυχρηστικότητα all-in-one με προηγμένες λύσεις σάρωσης, αντιγραφής και

Επισημάνσεις
Ταχύτητα εκτ.: Έως 10 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
ISO (A4), έως 7 έγχρωμες σελ./λεπτό ISO (A4)
Χειρισμός χαρτιού: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων
μεγέθους έως A3+
Κύκλος λειτ.: Έως 7.000 σελίδες (A4)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης: 200
έως 800 σελίδες (εκτύπωση)

φαξ. Πραγματοποιήστε σάρωση σε PC, φάκελο δικτύου ή email4.

Πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής
ποιότητας με χαμηλό κόστος ανά σελίδα.
● Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας σε χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε

σύγκριση με τους inkjet μεγάλου μεγέθους της ίδιας κατηγορίας1.

● Επωφεληθείτε από τις μεμονωμένες μελάνες. Για συχνές εκτυπώσεις, διατίθενται δοχεία

μελάνης XL υψηλής χωρητικότητας5.

● Εκτυπώστε επαγγελματικά, έγχρωμα γραφικά, εντυπωσιακές φωτογραφίες και μαύρο κείμενο

ποιότητας laser.

● Κάντε περισσότερα από το σπίτι. Δημιουργήστε εντυπωσιακό υλικό μάρκετινγκ χωρίς περιθώρια

με τον εκτυπωτή του γραφείου σας.

● Καταναλώστε έως 40% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους έγχρωμους laser6.

Εκσυγχρονίστε τις διαδικασίες με εφαρμογές web7 και το HP ePrint3.
● Χρησιμοποιήστε την έξυπνη οθόνη HP TouchSmart 6 cm για να εκτυπώσετε απευθείας από το

web, χωρίς υπολογιστή, μέσω μιας συνεχώς επεκτεινόμενης σειράς εφαρμογών web7.

● Εκτυπώστε από φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή απευθείας στον

εκτυπωτή all-in-one με το HP ePrint3.

● Αντιγράψτε και σαρώστε έγγραφα μεγέθους έως A3 με την καινοτόμο λύση αντιγραφής και

συρραφής.

● Εκτυπώστε απευθείας από κάρτες μνήμης, χωρίς υπολογιστή, μέσω της οθόνης HP TouchSmart 6

cm.

Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους HP Officejet 7500A e-All-in-One

Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, web

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 10 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 7 σελ/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
εκτός της πρώτης σελίδας: Σε 16 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε
19 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)
Μετά την πρώτη σελίδα ή το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για
λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/printerclaims.

C9309A Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους HP Officejet 7500A e-All-in-One (E910a),
δοχείο μαύρης μελάνης Officejet HP 920, αρχικά δοχεία μελάνης HP 920 (κυανό,
ματζέντα, κίτρινο), κεφαλή εκτύπωσης Officejet HP 920, λογισμικό εκτυπωτή και
οδηγός χρήσης σε CD-ROM, ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe, οδηγός έναρξης
χρήσης, αφίσα εγκατάστασης, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα

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

Ανάλυση εκτύπωσης

Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης μέχρι 600 dpi (κατά την εκτύπωση από
υπολογιστή) Μαύρο; Μέχρι 4800 x 1200 dpi έγχρωμη

Αναλώσιμα

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3 mm; Κάτω: 3 mm; Αριστερά: 3 mm; Δεξιά: 3 mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 3 GUI

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως A3+); Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης:
Υποδοχές καρτών μνήμης

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

HP ePrint, Apple AirPrint™

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 7000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 200 έως 800

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή

192 Mhz

CD971AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 920 ~420 σελίδες
CD975AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 920XL
~1.200 σελίδες
CD972AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 920XL
~700 σελίδες
CD973AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 920XL
~700 σελίδες
CD974AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 920XL
~700 σελίδες
CH081AE Οικονομικό πακέτο Officejet HP 920XL-50 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
C6818A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί Inkjet HP-50 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Συνδεσιμότητα

Βασική: USB 2.0, υποδοχές καρτών μνήμης, Ethernet, ασύρματο 802.11b/g/n, φαξ
RJ-11

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2), Mac OS X v10.5, v10.6, Linux (Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html.)

Μνήµη

Βασική: 128 MB; Μέγιστη: 128 MB
A: Μέγεθος μέσων B: Επιλογή συρραφής μεγέθους Β; Μέγιστος αριθμός
αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα: Ανάλυση αντιγραφής: Βελτιστοποιημένη
ανάλυση έως 1.200 dpi από είσοδο 600 dpi

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Ταχύτητα αντιγραφής

Έως 6 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 5 αντίγραφα/λεπτό έγχρωμη
ISO (A4)

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδος, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Λειτουργίες εισόδου
σάρωσης: Σάρωση/αντιγραφή: Πρόγραμμα οδήγησης (Win/Mac OS), πρόσοψη,
TWAIN, βοηθητικό πρόγραμμα WIA. Επιλογές σάρωσης: σάρωση σε κάρτα μνήμης,
σάρωση σε e-mail, σάρωση σε PC, σάρωση σε PDF; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9;
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 356 mm (ADF &
επίπεδη επιφάνεια), A3/297 x 420 mm (επιλογή συρραφής); Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Μέχρι 4800 dpi

Windows: Windows 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM
1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), 1,5 GB χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB. Windows Vista: επεξεργαστής
800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 512 MB, 2,0 GB χώρος στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB. Windows XP (32
bit) (SP2): επεξεργαστής Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός, 233 MHz ή
ισχυρότερος, μνήμη RAM 128 MB, 750 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB.
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, 300 MB
ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Βάρος μέσων

60 έως 105 g/m² (απλά μέσα), 75 έως 90 g/m² (φάκελος), έως 200 g/m² (κάρτες),
έως 280 g/m² (φωτογραφίες και μπροσούρες)
Συνιστώμενο βάρος μέσων: 60 έως 280 g/m²

Μορφή αρχείων σάρωσης

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

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 2,2 σελ/λεπτό

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

606 x 426 x 293 mm

Περιοχή σάρωσης

Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm (ADF & επίπεδη επιφάνεια), A3/297 x 420
mm (επιλογή συρραφής); Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm (ADF & επίπεδη
επιφάνεια) αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

697 x 500 x 404 mm

Βάρος εκτυπωτή

14 kg
19,2 kg

Βάθος bit

24 bit

Βάρος πακέτου

Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Ψηφιακή αποστολή

Βασική: σάρωση σε PC, σάρωση σε κάρτα, σάρωση σε email

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: -40 έως 60º C, Υγρασία: 35 έως 90% RH

Φαξ

Ναι, έγχρωμη

Αποθήκευση

Προδιαγραφές φαξ

Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Γρήγορη
κλήση: Έως 110 αριθμοί

Θόρυβος

Τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, χαρτί για μπροσούρες, διαφάνειες,
ετικέτες, κάρτες (ευρετηρίου, ευχετήριες)

Μεγέθη μέσων

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; Προσαρμογή: 76 x 127 έως 330 x 1118 mm

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,5 B(A) (γρήγορη, πρόχειρη εκτύπωση), 6,0 B(A) (κανονική
εκτύπωση), 5,4 B(A) (βέλτιστη εκτύπωση), 6,0B(A) (γρήγορη, πρόχειρη
αντιγραφή), 5,9 B(A) (κανονική αντιγραφή), 5,3 B(A) (βέλτιστη αντιγραφή);
Εκπομπές πίεσης ήχου: 59 dB(A) (γρήγορη, πρόχειρη εκτύπωση), 53 dB(A)
(κανονική εκτύπωση), 46 dB(A) (βέλτιστη εκτύπωση), 53 (γρήγορη, πρόχειρη
αντιγραφή), 52 dB(A) (κανονική αντιγραφή), 47 dB(A) (βέλτιστη αντιγραφή)

Ισχύς

Διαχείριση μέσων

Τυπική χωρητικότητα εισόδου: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων, αυτόματος
τροφοδότης (ADF) 35 φύλλων; Έως 40 φύλλα φωτογραφικό χαρτί; Μέγιστος
αριθμός φακέλων: Έως 15 φάκελοι
Τυπική χωρητικότητα εξόδου: Δίσκος εξόδου 100 φύλλωνΜέγιστη: Μέχρι 100
φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Καμία (δεν υποστηρίζεται)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση: 50 watt μέγιστη, 16 watt (βέλτιστη), 20 watt (κανονική), 26 watt
(γρήγορη, πρόχειρη), 13 watt (αντιγραφή ή σάρωση), 6 watt (αναμονή), 4,1 watt
(αναστολή), 0,75 watt (απενεργοποίηση)
Τροφοδοσία: Εξωτερική

Πιστοποιήσεις

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Κλάση B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Μέρος 15
Κλάση B/ICES-003, Τεύχος 4 Κλάση B; Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Χώρα προέλευσης

Προϊόν Μαλαισίας

Secure Digital (SD)

Εγγύηση

Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και
υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές
νομικές απαιτήσεις.

Επισκευή και υποστήριξη

UG076E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3
έτη
UG199E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (τυπικός χρόνος απόκρισης), 3
έτη
UG279E HP Care Pack, υπηρεσία επιστροφής στην αποθήκη, 3 έτη. (UG279E: Μόνο
για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές,
Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία. UG076E/UG199E:
υπόλοιπη Ευρώπη).

Συμβατότητα κάρτας μνήμης

Υποσημειώσεις

1Σύμφωνα με τις συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα A4 για εκτυπωτές inkjet AiO A3 με φαξ <€300, χωρίς ΦΠΑ, από κορυφαίους προμηθευτές από το Μάρτιο του 2010. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/mybusiness. Απόδοση OJ ISO με

δοχεία μέγιστης χωρητικότητας σε συνεχή εκτύπωση. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης.
3Μπορεί να απαιτεί σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Το χαρακτηριστικό λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Για να λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό, www.hp.com/support. 5Τα
δοχεία XL δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά. 6Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σύγκρισης κατανάλωσης ενέργειας με την πλειονότητα των έγχρωμων AiO laser A4 <€400 χωρίς ΦΠΑ, Μάρτιος 2010. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/eur/mybusiness.
Κατανάλωση ενέργειας με βάση τις δοκιμές HP με χρήση των κριτηρίων της μεθόδου δοκιμής TEC του προγράμματος ENERGY STAR®. 7Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα. Οι υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν εγγραφή. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/ePrintCenter.
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