Dane techniczne

Wielkoformatowe urządzenie
wielofunkcyjne HP Officejet
7500A
Profesjonalnej jakości kolorowe
dokumenty w formacie od
pocztówki do A3+ przy najniższym
koszcie druku w przeliczeniu na
stronę w porównaniu z
atramentowymi
wielkoformatowymi urządzeniami
wielofunkcyjnymi tej samej klasy.
Udostępnianie urządzenia przez
interfejs sieci bezprzewodowej lub
Ethernet i funkcja druku z każdego
miejsca, o każdej porze HP ePrint.
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Udostępnianie urządzenia obsługującego formatu nośników do A3+ oraz wbudowanych
narzędzi skanowania, kopiowania i faksowania.
● To wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne pozwala na drukowanie dokumentów

biznesowych, materiałów marketingowych itp. w formatach od pocztówkowego do A3+.

● Udostępnianie drukarki w sieci bezprzewodowej lub Ethernet, lub przez port USB 2.0 Hi-Speed .2
● Obsługa różnych typów papieru z wielkoformatowym podajnikiem na 150 ark. i automatycznym

podajnikiem dokumentów na 35 str.

● Korzystaj z wszechstronności urządzenia wielofunkcyjnego z zaawansowanymi funkcjami

Najważniejsze wydarzenia
Prędkość drukowania: Maks. 10 str./min w czerni
ISO (A4); Maks. 7 str./min w kolorze ISO (A4)
Obsługa papieru: Podajnik na 150 arkuszy
obsługujący nośniki w formacie do A3+
Cykl pracy: Maks. 7000 str. (A4)
RMPV: Od 200 do 800 stron (druk)

skanowania, kopiowania i faksowania — skanowanie do pamięci komputera, foldera sieciowego
lub e-maila.4

Zrób wrażenie — profesjonalna jakość druku w kolorze i niski koszt w przeliczeniu na stronę.
● Profesjonalna jakość kolorowych dokumentów i najniższy koszt druku w przeliczeniu na stronę w

porównaniu z innymi atramentowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi tej samej klasy.1

● Bardziej opłacalny druk dzięki indywidualnym atramentom — wkłady atramentowe o dużej

pojemności XL do częstego druku.5

● Drukuj profesjonalne kolorowe grafiki, doskonałe zdjęcia i laserowej jakości teksty.
● Drukując atrakcyjne materiały marketingowe bez marginesów na drukarce firmowej, zmniejszysz

koszty druku zlecanego na zewnątrz.

● Używa do 40% mniej energii niż kolorowe drukarki laserowe.6

Aplikacje internetowe7 i funkcja druku z każdego miejsca, o każdej porze HP ePrint3 pozwalają
usprawnić procesy.
● Intuicyjny ekran HP TouchSmart 6 cm (2,36") pozwala drukować bezpośrednio ze stron

internetowych — bez użycia komputera — dzięki coraz liczniejszym aplikacjom sieciowym7.

● Funkcja HP ePrint urządzenia wielofunkcyjnego umożliwia bezpośrednie drukowanie z Twojego

komputera przenośnego, telefonu lub innego urządzenia przenośnego.3

● Innowacyjne rozwiązanie „copy and stitch" pozwala na kopiowanie i skanowanie dokumentów w

formacie do A3.

● Druk bezpośrednio z kart pamięci, bez włączania komputera, umożliwia wyświetlacz dotykowy HP

TouchSmart — 6 cm (2,36").

Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 7500A

Dane techniczne
Funkcje

Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowania, funkcje sieciowe

Zawartość opakowania

Prędkość druku

Do 10 str./min ISO w czerni (A4); Do 7 str./min ISO w kolorze (A4)
pierwsza wydrukowana strona: W ciągu zaledwie 16 s w czerni (A4, tryb
gotowości); W ciągu zaledwie 19 s w kolorze (A4, tryb gotowości)
Po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych,
zgodnie z normą ISO. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

C9309A Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 7500 (E910a);
czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet; próbne wkłady atramentowe HP 920
(błękitny, purpurowy, żółty); głowica drukująca HP 920 Officejet; oprogramowanie
do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD; ArcSoft® Scan-n-Stitch™
Deluxe; instrukcja wprowadzająca; plakat instalacyjny; kabel zasilania; kabel
telefoniczny

Sieci i łączność

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

Rozdzielczość druku

Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera W czerni; Do 4800 x
1200 dpi w kolorze

Materiały eksploatacyjne

Technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

Obszar drukowania

Marginesy drukowania: Górny: 3 mm; Dolny: 3 mm; Lewy: 3 mm; Prawy: 3 mm

Języki drukowania

HP PCL 3 GUI

Możliwości drukarki

Druk bez marginesów: Tak (do formatu A3+); Obsługiwane drukowanie
bezpośrednie: Gniazda kart pamięci

Liczba wkładów drukujących

4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Możliwość druku mobilnego

HP ePrint, Apple AirPrint™

CD971AE HP 920 oryginalny wkład atramentowy czarny ok. 420 stron
CD975AE HP 920XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL ok. 1200 stron
CD972AE HP 920XL oryginalny wkład atramentowy błękitny XL ok. 700 stron
CD973AE HP 920XL oryginalny wkład atramentowy purpurowy XL ok. 700 stron
CD974AE HP 920XL oryginalny wkład atramentowy żółty XL ok. 700 stron
CH081AE HP 920XL zestaw Officejet Value Pack – 50 arkuszy/A4/210 x 297 mm
C6818A Papier HP Professional Inkjet, błyszczący – 50 arkuszy/A4/210x297 mm
CHP210 Papier HP Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu

Miesięczny cykl pracy

Do 7000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 200–800

Obsługiwane systemy operacyjne

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Brak

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

192 MHz

Minimalne wymagania systemowe

Szybkość procesora
Sieci i łączność

Standardowo: port USB 2.0; gniazda na karty pamięci, Ethernet; sieć
bezprzewodowa 802.11b/g/n, RJ-11 (faks)

Pamięć

Standardowo: 128 MB; Maksymalnie: 128 MB

Ustawienia kopiarki

A: Format nośnika: /B: funkcja Stitch, format B (opcj.); Maksymalna liczba kopii: Do
99 kopii: Rozdzielczość kopiowania: Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 dpi,
rozdzielczość wejściowa 600 dpi

Prędkość kopiowania

Do 6 kopii/min czarny ISO (A4), Do 5 kopii/min kolorowy ISO (A4)

Specyfikacje dotyczące skanerów

Typ skanera: skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów; Technologia
skanowania: CIS; Tryby inicjacji skanowania: Skanowanie/Kopiowanie: Sterownik
oprogramowania (Win/Mac OS), panel przedni, narzędzia oparte o sterowniki
TWAIN i WIA; Scanlets: skanowanie do karty pamięci, skanowanie do poczty
elektronicznej, skanowanie do pamięci komputera, skanowanie do PDF; Wersja
sterownika Twain: Wersja 1.9; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x
356 mm (automatyczny podajnik dokumentów i płaska szyba), A3/297 x 420 mm
(opcjonalne zszywanie); Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 4800 dpi

Windows: Windows® 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB
(32-bitowy) lub 2 GB (64-bitowy) pamięci RAM, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku
twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB; Windows
Vista®: procesor 800 MHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 512 MB pamięci
RAM, 2,0 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub
połączenie z Internetem, port USB; Microsoft® Windows® XP 32-bitowy (SP2):
procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny, 233 MHz lub szybszy, 128 MB
pamięci RAM, 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5lub Intel® Core; 300 MB
wolnego miejsca na dysku twardym

Dołączone oprogramowanie

Oprogramowanie ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1,1.1,36

Gramatura nośnika

60–105 g/m² (nośniki zwykłe); 75–90 g/m² (koperta); do 200 g/m² (karty); do
280 g/m² (papiery fotograficzny i broszurowy)
Zalecana gramatura nośników: od 60 do 280 g/m²

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)

606 x 426 x 293 mm

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x
wys.)

697 x 500 x 404 mm

Masa drukarki

14 kg

Format pliku zawierającego
zeskanowany obraz

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

Prędkość skanowania

Do 2,2 str./min

Waga w opakowaniu (brutto)

19,2 kg

Powierzchnia skanowalna

Maksymalny format nośnika: 216 x 356 mm (automatyczny podajnik dokumentów
i płaska szyba), A3/297 x 420 mm (opcjonalne zszywanie); Maksymalny format
nośnika: 216 x 356 mm (automatyczny podajnik dokumentów i bezpośrednio) ADF

Środowisko pracy

Temperatura: od 5 to 40°C, Wilgotność: Wilgotność wzgl. 20–80%

Archiwizacja danych

Temperatura: od 40 do 60°C, Wilgotność: Wilgotność względna 35–90%

Akustyka

Moc dźwięku: 6,5 B(A) (druk w trybie fast draft); 6,0 B(A) (druk w trybie normal);
5,4 B(A) (druk w trybie best); 6,0B(A) (kopiowanie w trybie fast draft); 5,9 B(A)
(kopiowanie w trybie normal); 5,3 B(A) (kopiowanie w trybie best); Ciśnienie
akustyczne: 59 dB(A) (druk w trybie fast draft); 53 dB(A) (druk w trybie normal);
46 dB(A) (druk w trybie best); 53 (kopiowanie, tryb draft); 52 dB(A) (kopiowanie,
tryb normal); 47 dB(A) (kopiowanie, tryb best)

Zasilanie

Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy: maks. 50 W; 16 W (tryb best), 20 W (tryb normal), 26 W (tryb fast
draft); 13 W (kopiowanie lub skanowanie); 6 W (oczekiwanie); 4,1 W (tryb uśpienia);
0,75 W (urządzenie wył.)
Zasilacz: Zewnętrzny

Certyfikaty

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klasa B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, przepisy FCC nr 47 CFR, część
15 klasa B/ ICES-003 wydanie 4 klasa B; Certyfikat ENERGY STAR®

Kraj pochodzenia

Urządzenie wyprodukowane w Malezji

Gwarancja

Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji i
pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.

Serwis i pomoc techniczna

UG076E HP Care Pack, wymiana w następnym dniu roboczym, 3 lata
UG199E HP Care Pack, wymiana (standardowy cykl realizacji), 3 lata
UG279E HP Care Pack, zwrot do magazynu, 3 lata. (UG279E: tylko: kraje bałtyckie,
Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja,
Węgry. UG076E/UG199E: pozostałe kraje europejskie).

Kodowanie koloru

24-bitowa

Cyfrowa dystrybucja dokumentów

Standardowo: Skanowanie do portu PC; Skanowanie do karty pamięci; Skanowanie
do poczty elektronicznej

Faksowanie

Tak, kolor

Specyfikacje dotyczące faksów

Pamięć faksu: Do 100 stron; Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x 98 dpi;
Szybkie wybieranie: Do 110 numerów

Nośniki

Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty; papier
broszurowy, folie, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe)

Formaty nośników

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 (176x250 mm); B7 (88x125 mm);
100x150 mm; 130 x 180 mm; Niestandardowy: od 76 x 127 do 330 x 1118 mm

Obsługa nośników

Podajniki standardowe: Podajnik na 150 arkuszy, automatyczny podajnik
dokumentów (ADF) na 35 arkuszy; Do 40 ark. papier fotograficzny; Maksymalna
liczba kopert: Do 15 kopert
Odbiorniki standardowe: Odbiornik papieru na 100 arkuszyMaksymalnie: Do 100
arkuszy
Drukowanie dwustronne: Brak (nie obsługuje)
ADF: Standardowo 35 arkuszy

Obsługiwane karty pamięci

Secure Digital (SD)

Przypisy

1W oparciu o A4 porównanie kosztu druku w przeliczeniu na stronę z atramentowymi A3 urządzeniami wielofunkcyjnymi z faksem, w cenie do 300 EUR (bez VAT-u), największych producentów (dane z marca 2010). Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.hp.com/eur/mybusiness. Koszt w przeliczeniu na stronę w przypadku produktów OJ z wkładami o największej pojemności w druku ciągłym według normy ISO. Więcej informacji pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Wydajność sieci
bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. 3 Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Najnowsze oprogramowanie możne pobrać na stronie www.hp.com/support. 5Wkład XL nie wchodzi w skład zestawu, do nabycia osobno. 6Zużycie energii określane na podstawie porównania z większością A4 kolorowych
laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie do 400 EUR (bez VAT-u), (dane z marca 2010). Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hp.com/eur/mybusiness. Zużycie energii określane na podstawie testów HP z wykorzystaniem kryteriów metody testowej
TEC programu ENERGY STAR®. 7Wymagany jest punkt dostępu bezprzewodowego oraz dostęp drukarki do Internetu. Dostęp do aplikacji różni się w zależności od kraju i języka, a do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.hp.com/go/ePrintCenter.
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