Adatlap

HP Officejet 7500A széles
formátumú e-All-in-One
nyomtató
Professzionális színes
dokumentumok létrehozása,
levelezőlaptól akár A3+ méretig,
azonos kategóriájú tintasugaras
nyomtatókhoz képest a
legalacsonyabb oldalköltséggel.
Teljesítménymegosztás beépített
vezeték nélküli vagy vezetékes
hálózatkezeléssel, nyomtatás
bárhonnan a HP ePrint
megoldással.
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Megosztható széles formátumú nyomtatás akár A3+ méretben, valamint beépített lapolvasó,
másoló- és faxeszközök.
● Üzleti dokumentumok, marketinganyagok és egyebek nyomtatása – levelezőlaptól az A3+

méretig, e széles formátumú all-in-one eszközzel.

● Teljesítménymegosztás a meglévő vezeték nélküli vagy Ethernet hálózaton, vagy közvetlen

csatlakozás a nagy sebességű USB 2.0 csatlakozással.2

● A 150 lapos, széles formátumú tálca és a 35 lapos automatikus dokumentumadagoló különféle

papírtípusok használatát teszi lehetővé.

● All-in-one sokoldalúság, fejlett lapolvasási, másolási és faxmegoldásokkal – beolvasás

Főbb jellemzők
Nyomtatási sebesség: Akár 10 fekete-fehér
oldal/perces ISO-sebesség (A4); Akár 7 színes
oldal/perces ISO-sebesség (A4)
Papírkezelés: 150 lapos adagolótálca A3 méretig
Terhelhetőség: Akár 7000 oldal (A4)
RMPV: 200–800 oldal (nyomtatás)

számítógépre, hálózati mappába vagy e-mailbe.4

Hatásos eredmények – professzionális minőségű színes nyomtatás, alacsony oldalköltséggel
● Professzionális minőségű színek előállítása, azonos kategóriájú tintasugaras nyomtatókhoz

képest a legalacsonyabb oldalköltséggel.1

● Az önálló tintapatronok igen gazdaságosak – a gyakori nyomtatáshoz XL tintapatronok is

rendelkezésre állnak.5

● Professzionális színes grafika, káprázatos fényképek és lézerminőségű fekete szöveg nyomtatása.
● Jobb eredmény házon belül – hatásos, szegélymentes marketinganyagok létrehozása az irodai

nyomtatóval.

● A színes lézerkészülékekhez képest akár 40%-kal kisebb energiafogyasztás.6

A webes alkalmazásokkal7 és a "bárhol, bármikor" HP ePrint megoldással3 egyszerűsíthetők a
folyamatok.
● Az intuitív 6 cm-es HP TouchSmart képernyő használatával, a web alapú alkalmazások növekvő

választéka révén, a webről közvetlenül – számítógép nélkül – lehet nyomtatni.7

● Nyomtatás noteszgépről, mobiltelefonról vagy bármilyen mobil eszközről közvetlenül az

all-in-one eszközre, a HP ePrint segítségével.3

● Az innovatív másoló és tűző megoldás akár A3 méretű dokumentumok másolását és beolvasását

is ehetővé teszi.

● Nyomtatás közvetlenül memóriakártyáról – számítógép nélkül –, a 6 cm-es HP TouchSmart

képernyő használatával.

HP Officejet 7500A széles formátumú e-All-in-One nyomtató

Műszaki adatok
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web

A doboz tartalma

Nyomtatási sebesség

Akár 10 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 7 oldal percenként ISO színes (A4)
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 16 mp alatt fekete
(A4, kész); Akár 19 mp alatt színes (A4, kész)
Az ISO tesztoldalak első oldala vagy első adagja után. Részletek:
http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A HP Officejet 7500A széles formátumú e-All-in-One (E910a), HP 920 fekete
Officejet tintapatron, HP 920 induló tintapatronok (ciánkék, bíbor, sárga), HP 920
Officejet nyomtatófej, nyomtatószoftver és felhasználói kézikönyv CD-ROM-on,
ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe, termékismertető, üzembe helyezési útmutató,
tápkábel, telefonkábel

Csatlakoztatás

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

Nyomtatási felbontás

Max. 600 dpi fekete-fehér felbontás előállítása (számítógépről végzett
nyomtatáskor) Fekete; Legfeljebb 4800 x 1200 dpi színes

Kellékek

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 3 mm; Alsó: 3 mm; Bal: 3 mm; Jobb: 3 mm

Nyomtatónyelvek

HP PCL 3 GUI

Nyomtatási képességek

Keret nélküli nyomtatás: Igen (akár A3+); A közvetlen nyomtatás támogatott:
Memóriakártya-nyílások

Nyomtatópatronok száma

4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, Apple AirPrint™

CD971AE HP 920 fekete eredeti tintapatron ~420 oldal
CD975AE HP 920XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~1200 oldal
CD972AE HP 920XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron ~700 oldal
CD973AE HP 920XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~700 oldal
CD974AE HP 920XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~700 oldal
CH081AE HP 920XL Officejet gazdaságos csomag – 50 lap/A4/210 x 297 mm
C6818A HP Professional fényes Inkjet papír – 50 lap/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP nyomtatópapír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies
webhelyen vagy a termék csomagolásán

Havi terhelhetőség

Max. 7000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 200–800

Kompatibilis operációs rendszerek

Automatikus papírérzékelő

Nem

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2), Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (További információ:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Processzorsebesség

192 MHz

Minimális rendszerkövetelmények

Csatlakoztatás

Alapkiépítésben: USB 2.0, memóriakártya-csatlakozók, Ethernet, Vezeték nélküli
802.11b/g/n, RJ-11 fax

memória

Alapkiépítésben: 128 MB; Maximum: 128 MB

Másoló beállításai

A: Hordozó mérete, B: B méret tűzési opció; Maximális példányszám: Legfeljebb 99
másolat: Másolási felbontás: Max. 1200 optimalizált dpi 600 dpi-s bemeneti
forrásból

Másolási sebesség

Akár 6 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 5 másolat percenként színes ISO
(A4)

Windows: Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 1
GB (32 bites) vagy 2 GB (64 bites) RAM, 1,5 GB merevlemez-terület, CD-ROM/DVD
meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites
(x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 512 MB, 2,0 GB merevlemez-terület,
CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Windows®
XP (32 bites) (SP2): Intel® Pentium® II, Celeron® vagy kompatibilis processzor, 233
MHz-es vagy gyorsabb, 128 MB RAM, 750 MB merevlemez-terület, CD-ROM/DVD
meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core processzor, 300 MB
szabad merevlemez-terület

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa: Síkágyas; automatikus dokumentumadagoló; Lapolvasási
technológia: CIS; Beolvasás bemeneti módjai: Lapolvasás/másolás:
Szoftver-illesztőprogram (Windows/Mac operációs rendszerhez), előlap, TWAIN,
WIA-alapú segédprogram, Lapolvasási lehetőségek: beolvasás memóriakártyára,
e-mailbe, számítógépre, PDF-be; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális
beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm (ADF és
síkágyas lapolvasó), A3/297 x 420 mm (összefűzés opció); Optikai beolvasási
felbontás: Max. 4800 dpi

Mellékelt szoftverek

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Hordozóanyagok súlya

60–105 g/m² (közönséges hordozó); 75 to 90 g/m² (boríték); Max. 200 g/m²
(kártyák); max. 280 g/m² (fénykép és brosúra)
Hordozó ajánlott súlya: 60–280 g/m²

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

606 x 426 x 293 mm

Csomag mérete (sz x h x m)

697 x 500 x 404 mm

Nyomtató tömege

14 kg

Beolvasás fájlformátuma

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

Csomag súlya

19,2 kg

Lapolvasási sebesség

Akár 2,2 oldal percenként

Működési környezet

Hőmérséklet: 5–40°C, Nedvesség: 20–80% relatív páratartalom

Olvasható terület

Maximális papírméret: 216 x 356 mm (ADF és síkágyas lapolvasó), A3/297 x 420
mm (összefűzés opció); Maximális papírméret: 216 x 356 mm (automatikus
lapadagoló és síkágyas lapolvasó) Automatikus lapadagoló

adattárolás

Hőmérséklet: -40–60ºC, Nedvesség: 35–90% relatív páratartalom

Hang

Zajkibocsátás: 6,5 B(A) (gyors vázlatnyomtatás), 6,0 B(A) (normál nyomtatás), 5,4
B(A) (legjobb nyomtatás), 6,0B(A) (másolás gyors vázlat), 5,9B(A) (másolás
normál), 5,3 B(A) (másolás legjobb); Hangnyomás-kibocsátás: 59 dB(A) (gyors
vázlatnyomtatás közben), 53 dB(A) (normál nyomtatásnál), 46 dB(A)(legjobb
nyomtatásnál), 53 (másolás, gyors vázlat), 52 dB(A) (másolás normál), 47 dB(A)
(másolás Legjobb)

Áramellátás

Követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Fogyasztás: Legfeljebb 50 W, 16 W (legjobb üzemmód), 20 W (normál üzemmód),
26 W (gyors vázlat üzemmód), 13 W (másolás vagy lapolvasás), 6 W (készenlét),
4,1 watt (alvó állapotban), 0,75 W (manuálisan kikapcsolva)
Áramellátás: Külső

Tanúsítványok

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 B osztály, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, 15. rész – B
osztály/ICES-003, 4. kiadás, B osztály; ENERGY STAR® minősítés

Származási ország

Gyártási hely: Malaysia

Garancia

Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási
lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően
változnak.

Támogatás és szerviz

UG076E HP Care Pack, következő munkanapos cseregarancia, 3 év
UG199E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG279E HP Care Pack, visszaszállítás a raktárba, 3 év. (UG279E: csak a balti
országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország,
Szlovákia, Magyarország. UG076E/UG199E: Európa többi részén).

Színmélység

24 bites

Digitális küldés

Alapkiépítésben: Beolvasás PC-re, Beolvasás kártyára, Beolvasás e-mailbe

Fax

Igen, színes

A fax műszaki adatai

Faxmemória: Max. 100 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi;
Gyorstárcsázás: Legfeljebb 110 szám

Médiatípusok

Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok; brosúrapapír, fóliák, címkék, kártyák
(kartoték, üdvözlőlap)

Médiaméretek

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; Egyedi: 76 x 127 – 330 x 1118 mm

Médiakezelés

Normál bemenet: 150 lapos adagolótálca, 35 lapos automatikus
dokumentumadagoló (ADF); Akár 40 lap fényképpapír; Borítékok maximális száma:
Legfeljebb 15 boríték
Normál kimenet: 100 lapos kimeneti papírtartóMaximum: Akár 100 lap
Kétoldalas nyomtatás: Nincs (nem támogatott)
Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos

Memóriakártya kompatibilitása

Secure Digital (SD)

Lábjegyzetek

1A nagyobb kereskedők által forgalmazott, nettó 300 eurónál olcsóbb, faxfunkciós A3 tintasugaras többfunkciós termékeket A4 oldalköltségek összehasonlítása alapján, 2010 márciusi adatok. Részletek, hp.com/eur/mybusiness. OJ ISO kapacitás legnagyobb

kapacitású patronokkal, folyamatos nyomtatás közben. Részletek: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. 3Nyomtatóhoz létesített internetkapcsolatot igényelhet. A
funkció minden internethez és e-mailhez alkalmas eszközzel működik. Részletek: www.hp.com/go/ePrintCenter. 4A legújabb szoftverek letöltése: www.hp.com/support. 5Az XL patronok nem tartozékok, külön vásárolhatók meg. 6A nettó 400 eurónál olcsóbb, A4
színes lézeres többfunkciós termékek többségét összehasonlító energiaeredmények alapján, 2010 március, részletek: www.hp.com/eur/mybusiness Az energiafogyasztás a HP által az ENERGY STAR® programnak a jellemző energiafogyasztás (TEC) mérésére
vonatkozó szempontjai szerint elvégzett tesztelésén alapul. 7Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. Az alkalmazások elérhetősége országonként és nyelvenként változhat, a szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek.
Részletek: www.hp.com/go/ePrintCenter.
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