Dataark

HP Officejet 7500A Wide Format
e-All-in-One-skriver

Lag profesjonelle fargedokumenter
fra postkortformat til A3+ til den
laveste kostnad per side
sammenliknet med
alt-i-ett-blekkskrivere med
bredformat i samme klasse. Del
kapasiteten med innebygd
trådløst/kablet nettverk, og skriv ut
fra hvor som helst med HP ePrint.
1

2,3

Del bredformatutskrifter opp til A3+ pluss integrerte skanne-, kopierings- og faksverktøy.
● Skriv ut forretningsdokumenter, markedsføringsmateriell med mer – fra postkort til A3+ – med

denne alt-i-ett-enheten med bredformat.

● Del kapasiteten i et trådløst eller Ethernet-nettverk, eller koble til direkte med Hi-speed USB 2.0.2
● Håndter ulike papirtyper med 150-arks bredformatskuff og 35-arks automatisk dokumentmater.
● Få alt-i-ett-anvendelighet med avanserte skanne-, kopierings- og faksløsninger – skann til PC,

nettverksmappe eller e-post.4

Få imponerende resultater – skriv ut farger av profesjonell kvalitet til en lav kostnad per side.
Hovedpunkter

● Få farger av profesjonell kvalitet til den laveste kostnad per side sammenliknet med

Hastighet: Opptil 10 spm s-hv ISO (A4); Opptil 7
spm farger ISO (A4)
Papirhåndtering: 150-arks papirskuff opp til A3+
Kapasitet: Opptil 7 000 sider (A4)
RMPV: 200 til 800 sider (utskrift)

● Få mye for pengene med separate blekk – XL-blekkpatroner med høy kapasitet kan fås for hyppig

alt-i-ett-blekkskrivere med bredformat i samme klasse1.
utskrift.5

● Skriv ut profesjonell fargegrafikk, flotte fotografier og svart-hvit tekst av laserkvalitet.
● Gjør mer internt – lag slående markedsføringsmateriell uten rammer på kontorskriveren.
● Bruk opptil 40 % mindre strøm enn med fargelaserskrivere.6

Effektiviser prosesser med nettbaserte Apps7 og alltid tilgjengelige HP ePrint3.
● Bruk den intuitive 6 cm HP TouchSmart-skjermen til å skrive ut direkte fra nettet – uten PC – via et

økende antall nettbaserte Apps.7

● Skriv ut fra bærbar PC, mobiltelefon eller en hvilken som helst mobilenhet direkte til

alt-i-ett-enheten med HP ePrint.3

● Kopier og skann dokumenter opp til A3 med innovativ kopierings- og sammensettingsløsning.
● Skriv ut direkte fra minnekort – uten PC – ved hjelp av HP TouchSmart-skjerm på 6 cm.

HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One-skriver

Tekniske spesifikasjoner
Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann, faks, web

Innhold i esken

Utskriftshastighet

Opptil 10 spm ISO svart (A4); Opptil 7 spm ISO farger (A4)
første side ut: Så raskt som 16 sek svart (A4, klar); Så raskt som 19 sek farger (A4,
klar)
Enten etter første side eller etter første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på
http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A HP Officejet 7500A Wide-Format e-All-in-One (E910a); HP 920 svart
Officejet-blekkpatron; HP 920 introduksjonsblekkpatroner (cyan, magenta, gul); HP
920 Officejet-skrivehode; skriverprogramvare og brukerhåndbok på CD-ROM;
ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; komme i gang-veiledning; oppsettplakat;
strømledning; telefonledning

Tilkobling

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

Utskriftsoppløsning

Opptil 600 gjengitte dpi i svart (ved utskrift fra datamaskin) Svart; Opptil 4800 x
1200 dpi farger

Rekvisita

Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 3 mm ; Bunn: 3 mm ; Venstre: 3 mm ; Høyre: 3 mm

Utskriftsspråk

HP PCL 3 GUI

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Ja (opp til A3+); Direkte utskrift støttes: Minnekortspor

Patron-/kassettnummer

4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)

CD971AE HP 920 svart original blekkpatron ~420 sider
CD975AE HP 920XL høy kapasitet svart original blekkpatron ~1 200 sider
CD972AE HP 920XL høy kapasitet cyan original blekkpatron ~700 sider
CD973AE HP 920XL høy kapasitet magenta original blekkpatron ~700 sider
CD974AE HP 920XL høy kapasitet gul original blekkpatron ~700 sider
CHP210 HP utskriftspapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies
eller se produktinnpakningen

Mobil utskriftsfunksjon

HP ePrint, Apple AirPrint™

Kompatible operativsystemer

Månedlig kapasitet

Opptil 7000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 800

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for å få mer
informasjon)

Automatisk papirsensor

Nei
192 MHz

Minstekrav til systemet

Prosessorhastighet
Tilkobling

Standard: USB 2.0, minnekortspor, Ethernet, trådløst 802.11b/g/n, RJ-11-faks

Minne

Standard: 128 MB; Maksimum: 128 MB

Kopimaskininnstillinger

A: Mediestørrelse; B: Stitch-alternativ i B-format; Største antall eksemplarer: Opptil
99 kopier: Kopieringsoppløsning: Opptil 1200 optimerte dpi fra 600 dpi inn

Kopieringshastighet

Opptil 6 kpm svart ISO (A4), Opptil 5 kpm farger ISO (A4)

Skannerspesifikasjoner

Skannertype: Planskanner; ADM; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder:
Skann/kopier: Programvaredriver (Win/Mac OS), frontpanel, TWAIN, WIA-basert
verktøy; Skanneprogram: skann til minnekort, skann til e-post, skann til PC, skann
til PDF; Twain-versjon: Versjon 1.9; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 356
mm (ADM og skanneseng), A3/297 x 420 mm (stiftealternativ); Optisk
skanneoppløsning: Opptil 4800 dpi

Windows: Windows® 7: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 1 GB
(32-bits) eller 2 GB (64-bits) minne, 1,5 GB harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon
eller Internett-tilkobling, USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bits (x86) eller
64-bits (x64) prosessor, 512 MB minne, 2,0 GB harddiskplass,
CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port; Microsoft® Windows® XP
(32-bit) (SP2): Intel® Pentium® II, Celeron® eller kompatibel prosessor, 233 MHz
eller høyere, 128 MB minne, 750 MB harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core prosessor; 300 MB
ledig harddiskplass

Medfølgende programvare

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Medievekt

60 til 105 g/m² (vanlig papir); 75 til 90 g/m² (konvolutt); opptil 200 g/m² (kort);
opptil 280 g/m² (foto og brosjyre)
Anbefalt medievekt: 60 til 280 g/m²

Skannefilformat

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

Skrivermål (B x D x H)

606 x 426 x 293 mm

Skannehastighet

Opptil 2,2 spm

Pakningsstørrelse (B x D x H)

697 x 500 x 404 mm

Område som kan skannes

Største mediestørrelse: 216 x 356 mm (ADM og skanneseng), A3/297 x 420 mm
(stiftealternativ); Største mediestørrelse: 216 x 356 mm (ADM og skanneseng) ADM

Skrivervekt

14 kg
19,2 kg

Bitdybde

24-bits

Pakningsvekt

Temperatur: 5 til 40 °C, Fuktighet: 20 til 80 % RF

Digital sending

Standard: Skann til PC; Skann til kort; Skann til e-post

Driftsmiljø

Temperatur: -40 til 60 °C, Fuktighet: 35 til 90 % RF

Faksing

Ja, farger

Datalagring

Spesifikasjoner for faks

Faksminne: Opptil 100 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi;
Hurtigoppringing: Opptil 110 numre

Akustisk

Medietyper

Papir (vanlig, blekkskriver, foto), konvolutter; brosjyrepapir, transparenter, etiketter,
kort (indeks-, gratulasjons-)

Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) (rask utkastutskrift); 6,0 B(A) (normal utskrift); 5,4
B(A) (best utskrift); 6,0 B(A) (kopi, raskt utkast); 5,9 B(A) (kopi, normal); 5,3 B(A)
(kopi, best); Akustisk trykkemisjon: 59 dB(A) (rask utkastutskrift); 53 dB(A) (normal
utskrift); 46 dB(A) (best utskrift); 53 (kopi, raskt utkast); 52 dB(A) (kopi, normal); 47
dB(A) (kopi, best)

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; Tilpasset: 76 x 127 til 330 x 1118 mm

Strøm

Mediehåndtering

Innskuff, standard: 150-arks innskuff, 35-arks automatisk dokumentmater (ADM);
Opptil 40 ark fotopapir; Maksimalt antall konvolutter: Inntil 15 konvolutter
Utskuff, standard: 100-arks utskuffMaksimum: Opptil 100 ark
Dobbeltsidig utskrift: Ingen (ikke støttet)
ADM: Standard, 35 ark

Krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Forbruk: 450 watt maksimalt; 16 watt (best modus), 20 watt (normal modus), 26
watt (rask utkastmodus); 13 watt (kopiering eller skanning); 6 watt (ventemodus);
4,1 watt (hvilemodus); 0,75 watt (manuelt av)
Strømforsyning: Ekstern

Sertifiseringer

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 Class
B/ICES-003, Issue 4 Class B; ENERGY STAR®-kvalifisert

Opprinnelsesland

Produsert i Malaysia

Garanti

Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og
støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

Service og kundestøtte

UG076E HP Care Pack, Utskifting neste arbeidsdag, 3 år
UG199E HP Care Pack, Utskiftingsservice (vanlig behandlingstid), 3 år
UG279E HP Care Pack, Retur til depot-service, 3 år. (UG279E: bare Baltikum, Hellas,
Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn. UG076E/UG199E: resten av
Europa).

Kompatibilitet med minnekort

Secure Digital (SD)

Fotnoter

1Basert på sammenlikning av kostnad per A4-side for A3 AiO-blekkskrivere med faks <€ 300 uten mva fra større leverandører per mars 2010. Se www.hp.com/eur/mybusiness for nærmere detaljer. OJ ISO-kapasitet med patronen med størst kapasitet basert på

kontinuerlig utskrift. Nærmere detaljer på www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. 3Kan kreve en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke
Internett og e-post. Mer informasjon på www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Besøk www.hp.com/support for å laste ned den nyeste programvaren. 5XL-patroner er ikke inkludert, kjøpes separat. 6Basert på strømforbruk sammenliknet med majoriteten av A4
fargelaser-AiO-enheter < €400 uten mva, mars 2010; nærmere detaljer på www.hp.com/eur/mybusiness. Strømforbruk basert på HP-testing med kriterier fra ENERGY STAR®-programmets TEC-testmetode. 7Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling
til skriveren. Apps-tilgjengelighet varierer etter land og språk, tjenester kan kreve registrering. Mer informasjon på www.hp.com/go/ePrintCenter.
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