Datasheet

HP Officejet 7500A
grootformaat e-all-in-one
printer
Professionele kleurendocumenten
maken van briefkaartformaat tot
A3+ met de laagste kosten per
pagina van alle grootformaat inkjet
all-in-ones in dezelfde klasse. De
prestaties delen via het
draadloze/vaste netwerk en overal
printen met HP ePrint.
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Grootformaat printen delen tot A3+, plus geïntegreerde scan-, kopieer- en faxfuncties.
● Grootformaat all-in-one om zakelijke documenten, marketingmateriaal en meer te printen, van

briefkaartformaat totA3+.

● De prestaties delen in het draadloze of Ethernet netwerk of rechtstreeks aansluiten met Hi-speed

USB 2.0.2

● Verschillende papiersoorten verwerken met de grootformaat invoerlade voor 150 vel en een

automatische documentinvoer voor 35 pagina's.

● All-in-one veelzijdigheid met geavanceerde scan-, kopieer- en faxoplossingen – scannen naar een

pc, netwerkmappen of e-mail.4

Voornaamste kenmerken
Afdruksnelheid: Tot 10 ppm in zwart, ISO (A4);
Tot 7 ppm in kleur, ISO (A4)
Papierverwerking: Invoerlade voor 150 vel tot
A3+
Afdrukvolume: 7000 pagina's (A4)
AMPV: 200 tot 800 pagina's (afdrukken)

Indrukwekkende resultaten: kleuren van professionele kwaliteit en lage kosten per pagina.
● Kleuren van professionele kwaliteit printen met de laagste kosten per pagina van alle grootformaat

inkjet all-in-ones in dezelfde klasse1.

● Voordelig uit met individuele inktcartridges – high-capacity XL inktcartridges voor gebruikers die

frequent printen.5

● Professionele afbeeldingen in kleur, schitterende foto's en zwarte tekst van laserkwaliteit printen.
● Meer intern doen: hoogwaardig randloos marketingmateriaal creëren op uw kantoorprinter.
● Tot 40% minder energie verbruiken dan met kleurenlaserprinters.6

Processen stroomlijnen met web Apps7 en altijd en overal printen met HP ePrint3.
● Gebruik het handige 6-cm HP TouchSmart display om rechtstreeks, zonder pc van het web te

printen met een toenemend aantal web-gebaseerde Apps.7

● Rechtstreeks vanaf een notebook, mobiele telefoon of ander mobiel apparaat printen naar de

all-in-one met HP ePrint.3

● Documenten kopiëren en scannen tot A3 met de innovatieve kopieer- en samenvoegoplossing.
● Rechtstreeks vanaf geheugenkaarten printen, zonder pc, met het 6-cm HP TouchSmart display.

HP Officejet 7500A grootformaat e-all-in-one printer

Technische specificaties
Functies

Printen, kopiëren, scannen, faxen, web

Meegeleverd in de doos

Printsnelheid

Tot 10 ppm ISO zwart (A4); Tot 7 ppm ISO kleur (A4)
eerste pagina gereed: Vanaf 16 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 19 seconden
kleur (A4, standby)
Na de eerste pagina of na de eerste set ISO-testpagina's. Meer informatie is
beschikbaar op http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A HP Officejet 7500A grootformaat e-all-in-one (E910a); HP 920 zwarte
Officejet inktcartridge; HP 920 introductie inktcartridges (cyaan, magenta, geel); HP
920 Officejet printkop; printersoftware en gebruikershandleiding op cd-rom;
ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; installatiegids; installatieposter; netsnoer;
telefoonsnoer

Interface mogelijkheden

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

Printresolutie

Tot 600 dpi gerenderd in zwart (bij printen vanaf een computer) Zwart; 4800 x
1200 dpi in kleur

Supplies

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printgebied

Afdrukmarges: Boven: 3 mm; Onder: 3 mm; Links: 3 mm; Rechts: 3 mm

Printertalen

HP PCL 3-GUI

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja (tot A3+); Ondersteuning voor direct printen:
Geheugenkaartslots

Aantal printcartridges

4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)

Mobiele printcapaciteit

HP ePrint, Apple AirPrint™

CD971AE HP 920 originele zwarte inktcartridge ca420 pagina's
CD975AE HP 920XL originele high-capacity zwarte inktcartridge ca1200 pagina's
CD972AE HP 920XL originele high-capacity cyaan inktcartridge ca700 pagina's
CD973AE HP 920XL originele high-capacity magenta inktcartridge ca700 pagina's
CD974AE HP 920XL originele high-capacity gele inktcartridge ca700 pagina's
CH081AE HP 920XL Officejet value pack, 50 vel, A4/210 x 297 mm
C6818A HP Professional inkjetpapier, glanzend, 50 vel, A4/210 x 297 mm
CHP210 HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies of de verpakking

Maandelijks afdrukvolume

7000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 200 tot 800

Compatibele besturingssystemen

Automatische papierherkenning

Nee

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

Processorsnelheid

192 MHz

Minimum systeemeisen

Interface mogelijkheden

Standaard: USB 2.0, geheugenkaartslots, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, RJ-11
fax

Geheugen

Standaard: 128 MB; Maximum: 128 MB

Kopieerinstellingen

A: Mediaformaat; B: B-formaat samenvoegoptie; Maximum aantal kopieën: Tot 99
kopieën: Kopieerresolutie: Tot 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600-dpi invoer

Kopieersnelheid

6 kpm zwart ISO (A4), 5 kpm kleur ISO (A4)

Scannerspecificaties

Type scanner: Flatbed; invoer; Scantechnologie: CIS; Scaninvoermodi:
Scannen/kopiëren: Softwaredriver (Win/Mac OS), frontpaneel, TWAIN,
WIA-gebaseerde software; Scanlets: scannen naar geheugenkaart, naar e-mail,
naar pc, naar PDF; Twain-versie: Versie 1.9; Maximum scanformaat (flatbed,
documentinvoer): 216 x 356 mm (documentinvoer en flatbed), A3/297 x 420 mm
(samenvoegoptie); Optische scanresolutie: Tot 4800 dpi

Windows: Windows® 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB
(32-bits) of 2 GB (64-bits) RAM, 1,5 GB vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort; Windows Vista®: 800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits
(x64) processor, 512 MB RAM, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort; Microsoft® Windows® XP (32-bits) (SP2): Intel®
Pentium® II, Celeron® of compatibele processor, 233-MHz of hoger, 128 MB RAM,
750 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 300 MB
vrije schijfruimte

Inbegrepen software

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Mediagewicht

60 tot 105 gr/m² (gewone media); 75 tot 90 gr/m² (envelop); tot 200 gr/m²
(kaarten); tot 280 gr/m² (foto en brochure)
Aanbevolen mediagewicht: 60 tot 280 gr/m²

Afmetingen printer (b x d x h)

606 x 426 x 293 mm

Afmetingen verpakking (b x d x h)

697 x 500 x 404 mm

Gewicht printer

14 kg

Gewicht met verpakking

19,2 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 80% rel

Gegevensopslag

Temperatuur: -40 tot 60 ºC, Luchtvochtigheid: 35 tot 90% rel

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A) (printen, concept); 6 B(A) (printen, standaard); 5,4
B(A) (printen, presentatie); 6 B(A) (kopiëren, concept); 5,9 B(A) (kopiëren,
standaard); 5,3 B(A) (kopiëren, presentatie); Geluidsdrukemissie: 59 dB(A) (printen,
concept); 53 dB(A) (printen, standaard); 46 dB(A) (printen, presentatie); 53
(kopiëren, concept); 52 dB(A) (kopiëren, standaard); 47 dB(A) (kopiëren,
presentatie);

Voeding

Vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Verbruik: Maximaal 50 Watt; 16 Watt (presentatiemodus), 20 Watt
(standaardmodus), 26 Watt (conceptmodus); 13 Watt (kopiëren of scannen); 6 Watt
(standby); 4,1 Watt (slaapstand); 0,75 Watt (handmatig uit)
Voeding: Extern

Certificaten

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klasse 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 klasse
B/ICES-003, Ed 4 klasse B; ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Land van herkomst

Geproduceerd in Maleisië

Garantie

Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per
product, land en lokale wettelijke vereisten.

Service en support

UG076E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
UG199E HP Care Pack, exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar
UG279E HP Care Pack, retour aan depot, 3 jaar. (UG279E: alleen Baltisch gebied,
Griekenland, Polen, Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische Republiek, Slowakije,
Hongarije. UG076E/UG199E: De rest van Europa).

Scanbestandsformaten

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

Scansnelheid

Tot 2,2 ppm

Te scannen oppervlak

Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm (documentinvoer en flatbed), A3/297 x
420 mm (samenvoegoptie); Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm
(documentinvoer, flatbed) Automatische documentinvoer

Bitdiepte

24-bits

Digital sending

Standaard: Scannen naar PC; Scannen naar kaart; Scannen naar e-mail

Faxen

Ja, kleur

Faxspecificaties

Faxgeheugen: 100 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Snelkiezen: 110
nummers

Mediatypen

Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen; brochurepapier, transparanten, etiketten,
kaarten (systeemkaarten, wenskaarten)

Mediaformaten

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; Speciaal: 76 x 127 tot 330 x 1118 mm

Mediaverwerking

Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vel, automatische documentinvoer voor 35
pagina's; Tot 40 vel fotopapier; Max aantal enveloppen: Tot 15 enveloppen
Standaard uitvoer: Uitvoerlade voor 100 velMaximum: 100 vel
Dubbelzijdig printen: Geen (niet ondersteund)
Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel

Compatibele geheugenkaarten

Secure Digital (SD)

Voetnoten

1Gebaseerd op A4 kostenvergelijkingen per pagina voor A3 inkjet AiO's met fax onder €300 exclusief BTW van toonaangevende fabrikanten uit maart 2010. Meer informatie: www.hp.com/eur/mybusiness. OJ ISO opbrengst met cartridges met de hoogste capaciteit bij

continu printen. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. 3Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk
internet- en e-mail-compatibel apparaat. Meer informatie op: www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Kijk op www.hp.com/support de nieuwste software te downloaden. 5XL-cartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft. 6Vergelijkingen van energieverbruik
van de meeste A4 kleurenlaser AiO's onder €400 exclusief BTW, maart 2010; meer informatie: www.hp.com/eur/mybusiness. Energieverbruik gebaseerd op HP tests volgens de criteria van de TEC-testmethode van het ENERGY STAR®-programma. 7Een wireless
access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Beschikbaarheid van Apps varieert per land en taal, voor services is registratie vereist. Meer informatie op: www.hp.com/go/ePrintCenter.
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