Ficha técnica

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

Crie documentos a cores
profissionais desde tamanho postal
até A3+ ao mais baixo custo por
página em comparação com as
all-in-one a jacto de tinta de grande
formato da mesma classe. Partilhe
o desempenho com a rede
com/sem fios e imprima a partir de
qualquer lugar com o HP ePrint.
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Partilhe impressões de grande formato até A3+ e, ainda, ferramentas de fax, cópia e
digitalização integrais.
● Imprima documentos empresariais, materiais de marketing e mais – desde tamanho postal até

A3+ – com esta all-in-one de grande formato.

● Partilhe o desempenho na sua rede Ethernet ou sem fios ou ligue-se directamente com uma porta

USB 2.0 de alta velocidade.2

● Manuseie diferentes tipos de papel com a bandeja de grande formato p/ 150 folhas e um

alimentador automático de documentos p/ 35 páginas.

● Desfrute da versatilidade all-in-one com soluções de digitalização, cópia e fax avançadas –

Destaques
Velo. de imp.: Até 10 ppm a preto ISO (A4); Até 7
ppm a cores ISO (A4)
Manusea. do papel: Tabuleiro de entrada para
150 folhas até A3+
Ciclo de prod.: Até 7000 páginas (A4)
RMPV: 200 a 800 páginas (impressão)

digitalize para um PC, pasta de rede ou e-mail.4

Consiga resultados impressionantes – imprima a cores com qualidade profissional a um baixo
custo por página.
● Crie cores com qualidade profissional ao mais baixo custo por página em comparação com as

all-in-one a jacto de tinta de grande formato da mesma classe.1

● Obtenha grande valor com os tinteiros individuais – tinteiros XL de alta capacidade disponíveis para

impressões frequentes.5

● Imprima gráficos com cores profissionais, fotos impressionantes e texto a preto com qualidade

laser.

● Faça mais em casa – crie materiais de marketing sem margens e de elevado impacto na

impressora do seu escritório.

● Utilize até menos 40% de energia do que com impressoras laser a cores.6

Simplifique processos com apps web7 e HP ePrint "em qualquer altura e em qualquer lugar"3.
● Utilize o intuitivo ecrã HP TouchSmart de 6 cm para imprimir directamente a partir da web – sem

PC – utilizando uma variedade crescente de apps via web.7

● Imprima a partir do seu portátil, telemóvel ou qualquer dispositivo móvel directamente para a sua

all-in-one com o HP ePrint.3

● Copie e digitalize documentos até A3, utilizando a inovadora solução de cópia e "stitch".
● Imprima directamente a partir de cartões de memória – sem um PC – utilizando o ecrã HP

TouchSmart de 6 cm.

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

Especificações técnicas
Funções

Impressão, cópia, digitalização, fax, Web

Conteúdo da embalagem

Velocidade de impressão

Até 10 ppm ISO preto (A4); Até 7 ppm ISO a cores (A4)
Velocidade de impressão da primeira página: Em apenas 16 seg. preto (A4, pronta);
Em apenas 19 seg. a cores (A4, pronta)
Depois da primeira página ou do primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para
obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A e-All-in-One HP Officejet 7500A de grande formato (E910a); Tinteiro HP
Officejet 920 Preto; Tinteiros de inicialização HP 920 (Ciano, Magenta, Amarelo);
Cabeça de Impressão HP 920 Officejet; software da impressora e guia do utilizador
em CD-ROM; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; guia de introdução; poster de
instalação; cabo de alimentação; cabo de telefone

Conectividade

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

Resolução de impressão

Até 600 ppp prestados a preto (ao imprimir a partir de um computador) A preto; Até
4800 x 1200 ppp a cores

Consumíveis

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 3 mm; Inferior: 3 mm; Esquerda: 3 mm; Direita: 3
mm

Idiomas de impressão

HP PCL 3 GUI

Capacidades de Impressão

Impressão sem margens: Sim (até A3+); Suporte para impressão directa: Ranhuras
para cartões de memória

Número de tinteiros

4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint, Apple AirPrint™

CD971AE Tinteiro HP Original 920 Preto aprox. 420 pág.
CD975AE Tinteiro HP Original 920XL Preto de elevado rendimento aprox. 1.200 pág.
CD972AE Tinteiro HP Original 920XL Ciano de elevado rendimento aprox. 700 pág.
CD973AE Tinteiro HP Original 920XL Magenta de elevado rendimento aprox. 700
pág.
CD974AE Tinteiro HP Original 920XL Amarelo de elevado rendimento aprox. 700
pág.
CH081AE Pacote económico HP Officejet 920XL - 50 folhas/A4/210 x 297 mm
C6818A Papel HP Inkjet profissional brilhante - 50 folhas/A4/210 x 297 mm
CHP210 Papel HP para impressão - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
Para mais informação acerca do rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem

Ciclo mensal de produtividade

Até 7000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 200 até 800
Não

Sistemas operativos compatíveis

Sensor automático de papel
Velocidade do processador

192 MHz

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (Para obter mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Conectividade

Standard: USB 2.0, Ranhuras para cartões de memória, Ethernet, Sem fios
802,11b/g/n, RJ-11 para fax

Requisitos mínimos do sistema

Memória

Standard: 128 MB; Máximo: 128 MB

Definições de copiadora

A: Tamanho dos suportes de impressão; B: Opção "Stitch" tamanho B; Número
máximo de cópias: Até 99 cópias: Resolução de cópia: Até 1200 ppp optimizados
de 600 ppp entrada

Velocidade de cópia

Até 6 cpm preto ISO (A4), Até 5 cpm cores ISO (A4)

Especificações do scanner

Tipo de scanner: Base plana; ADF; Tecnologia de digitalização: CIS; Modos de
entrada de digitalização: Digitalização/cópia: Controlador de software (Win/Mac
OS), painel frontal, TWAIN, utilitário com base em WIA; Digitalizações: digitalizar
para cartão de memória, digitalizar para e-mail, digitalizar para PC, digitalizar para
PDF; Versão TWAIN: Versão 1,9; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF):
216 x 356 mm (alimentador automático de documentos e scanner de mesa),
A3/297 x 420 mm (opção de composição); Resolução ótica de digitalização: Até
4800 ppp

Windows: Windows® 7: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1
GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits) de RAM, 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido,
unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, porta USB; Windows Vista®:
Processador de 800 MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 2,0 GB
de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à
Internet, porta USB; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP2): Processadores Intel®
Pentium® II, Celeron® ou compatível, 233 MHz ou superior, 128 MB de RAM, 750 MB
de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à
Internet, porta USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core; 300 MB
de espaço disponível em disco rígido

Software incluído

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Peso de suportes

60 até 105 g/m² (suportes de impressão normais); 75 a 90 g/m² (envelope); até
200 g/m² (cartões); até 280 g/m² (fotografias e folhetos)
Peso Multimedia Recomendado: 60 a 280 g/m²

Dimensões da impressora (L x P x A)

606 x 426 x 293 mm

Dimensões da embalagem (L x P x A)

697 x 500 x 404 mm

Peso da impressora

14 kg

Peso da embalagem

19,2 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 a 40 °C, Humidade: 20 a 80% HR

Armazenamento

Temperatura: -40 até 60 ºC, Humidade: 35 a 90% HR

Acústica

Emissões de potência acústica: 6,5 B(A) (impressão em rascunho rápido); 6,0 B(A)
(impressão normal); 5,4 B(A) (impressão melhorada); 6,0 B(A) (cópia em rascunho
rápido); 5,9 B(A) (cópia normal); 5,3 B(A) (cópia melhorada); Emissões de pressão
acústica: 59 dB(A) (impressão em rascunho rápido); 53 dB(A) (impressão normal);
46 dB(A) (impressão melhorada); 53 (cópia, rascunho rápido); 52 dB(A) (cópia
normal); 47 dB(A) (cópia melhorada);

Alimentação

Requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo: 50 Watts no máximo; 16 watts (modo Melhorado), 20 watts (modo
Normal), 26 watts (modo Rascunho rápido); 13 watts (cópia ou digitalização); 6
watts (em espera); 4,1 watts (inactiva); 0,75 watts (desligada);
Cabo de alimentação: Externo

Formatos dos ficheiros digitalizados

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

Velocidade de digitalização

Até 2,2 ppm

Área digitalizável

Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm (alimentador automático de
documentos e scanner de mesa), A3/297 x 420 mm (opção de composição);
Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm (ADF e scanner de base plana)
Alimentador automático de documentos

Profundidade de bits

24 bits

Transmissão digital

Standard: Digitalizar para PC; Digitalizar para cartão; Digitalizar para email

Enviar por fax

Sim, cor

Especificações do fax

Memória do fax: Até 100 páginas; Resolução de fax: Standard: 203 x 98 ppp;
Marcação rápida: Até 110 números

Tipos de suportes

Papel (normal, jacto de tinta, fotográfico), envelopes; papel para folhetos,
transparência, etiquetas, cartões (índice, postais)

Formatos dos suportes de impressão

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; Personalizado: 76 x 127 a 330 x 1.118 mm

Manuseamento de suportes

Padrão de entrada: tabuleiro de entrada p/ 150 folhas, alimentador automá. de
doc. p/ 35 folhas (ADF); Até 40 folhas papel de qualidade fotográfica; Máximo de
envelopes: Até 15 envelopes
Padrão de saída: Tabuleiro de saída para 100 folhasMáximo: Até 100 folhas
Impressão frente e verso: Nenhuma (não suportada)
Alimentador automático de documentos: De série, 35 folhas

Certificações

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Parte 15 Classe
B/ICES-003, Publicação 4 Classe B; Qualificado pela ENERGY STAR®

País de origem

Produto da Malásia

Garantia

Garantia limitada HP padrão de um ano para o hardware. A garantia e as opções de
assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local.

Secure Digital (SD)

Serviço e suporte

UG076E HP Pacote de Assistência, Serviço de Substituição no Dia útil Seguinte, 3
anos
UG199E HP Pacote de Assistência, Serviço de Substituição (tempo total standard
de prestação do serviço), 3 anos
UG279E HP Pacote de Assistência, serviço de Devolução ao Armazém, 3 anos.
(UG279E: Apenas países Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia, EEM, Eslovénia,
Republica Checa, Eslováquia, Hungria. UG075E/UG198E: Resto da Europa).

Cartões de memória compatíveis

Notas de rodapé

1Com base na comparação de custos por página A4 para AiOs a jacto de tinta A3 com fax < 300 €, sem IVA, para os principais fornecedores à data de Março de 2010. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/eur/mybusiness. Rendimento OJ ISO com

consumíveis de maior capacidade com base em impressão contínua. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2O desempenho da ligação wireless depende do ambiente físico e da distância ao ponto de acesso. 3Poderá ser
necessária uma ligação à Internet para a impressora. A funcionalidade funciona com qualquer dispositivo com capacidade para Internet e e-mail; Para mais informações, consulte www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Visite www.hp.com/support para transferir o software
mais recente. 5Consumíveis XL não incluídos, adquirir em separado. 6Com base nos resultados de energia, comparando a maioria das AiO laser a cores A4 <€400, sem IVA, em Março de 2010; para obter mais informações, consulte www.hp.com/eur/mybusiness.
Energia baseada em testes HP de acordo com os critérios do método de teste TEC do programa ENERGY STAR®. 7É necessário um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. A disponibilidade das apps varia consoante o país e o idioma,
poderá ser necessário ter de efectuar o registo para obter os serviços. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/ePrintCenter.
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