Fişa de date

Imprimantă HP Officejet 7500A
e-All-in-One de format mare

Creaţi documente color
profesionale de la formatul de carte
poştală până la A3+ pentru cel mai
mic preţ pe pagină în comparaţie cu
echipamentele inkjet all-in-one de
format mare din aceeaşi clasă.
Partajaţi performanţele cu reţeaua
wireless/cablată şi imprimaţi de
oriunde cu HP ePrint.
1

2,3

Partajaţi imprimarea de format mare de până la A3+, plus instrumentele pentru scanare,
copiere şi fax.
● Cu acest echipament all-in-one de format mare imprimaţi documente de afaceri, materiale de

marketing şi altele, de la cărţi poştale până la A3+.

● Partajaţi performanţele prin reţeaua wireless sau Ethernet sau conectaţi-vă direct cu USB-ul 2.0 de

mare viteză.2

● Manevraţi diferite tipuri de hârtie cu tava de 150 de coli de format mare şi cu alimentatorul

automat de documente de 35 de pagini.

● Bucuraţi-vă de versatilitatea echipamentului all-in-one cu soluţiile avansate de scanare, copiere şi

Aspecte importante
Viteză de imprimare: Până la 10 ppm alb-negru
ISO (A4); până la 7 ppm color ISO (A4)
Manipulare hârtie: Tavă de intrare de 150 coli,
până la A3+
Volum de lucru: Până la 7.000 de pagini (A4)
RMPV: 200 – 800 pagini (imprimare)

fax – scanare către PC, către folder de reţea sau către e-mail.4

Obţineţi rezultate impresionante – imprimaţi documente color de calitate profesională la un
cost pe pagină redus.
● Produceţi documente color de calitate profesională pentru cel mai mic preţ pe pagină în

comparaţie cu echipamentele inkjet all-in-one de format mare din aceeaşi clasă.1

● Obţineţi o valoare deosebită cu cernelurile separate – cartuşele de cerneală XL de mare capacitate

disponibile pentru imprimări frecvente.5

● Imprimaţi imagini color profesionale, fotografii uimitoare şi text negru la calitate laser.
● Faceţi mai multe la sediu – creaţi materiale de marketing fără chenar, de mare impact, cu

imprimanta de birou.

● Utilizaţi cu până la 40% mai puţină energie decât cu echipamentele laser color.6

Simplificaţi procesele utilizând aplicaţiile Web7 şi imprimarea de „oriunde şi oricând” cu HP
ePrint3.
● Utilizaţi ecranul intuitiv HP TouchSmart de 6 cm pentru a imprima direct de pe Web – fără PC –

utilizând o gamă din ce în ce mai mare de aplicaţii de pe Web.7

● Cu HP ePrint imprimaţi de pe computerul portabil, de pe telefonul mobil sau de pe orice dispozitiv

mobil direct la echipamentul all-in-one.3

● Copiaţi şi scanaţi documente de până la A3 utilizând soluţia inovatoare de copiere şi îmbinare.
● Imprimaţi direct de pe carduri de memorie – fără PC – utilizând ecranul HP TouchSmart de 6 cm.

Imprimantă HP Officejet 7500A e-All-in-One de format mare

Specificaţii tehnice
Funcţii

Imprimare, copiere, scanare, fax, Web

Ce se găseşte în cutie

Viteză de imprimare

Până la 10 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 7 ppm ISO color (A4)
prima pagină imprimată: în numai 16 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 19 s color
(A4, pregătit)
Fie după prima pagină, fie după primul set de pagini de test ISO. Pentru detalii,
accesaţi http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A HP Officejet 7500A e-All-in-One (E910a) de format mare; cartuş de
cerneală HP 920 Officejet negru; cartuşe de cerneală de început HP 920 (cyan,
magenta, galben); cap de imprimare HP 920 Officejet; software şi ghid de utilizare
pentru imprimantă pe CD-ROM; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; ghid de iniţiere;
poster de instalare; cablu de alimentare; cablu telefonic

Conectivitate

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

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 dpi alb-negru (în cazul imprimării de la un computer) Negru; Până la
4800 x 1200 dpi color

Consumabile

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare

Margini imprimare: Sus: 3 mm; Jos: 3 mm; Stânga: 3 mm; Dreapta: 3 mm

Limbaje de imprimare

HP PCL 3 GUI

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Da (până la A3+); Imprimare directă acceptată: Sloturi
pentru carduri de memorie

Număr cartuşe de imprimare

4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)

Capabilitate de imprimare mobilă

HP ePrint, Apple AirPrint™

Ciclu de funcţionare lunar

Până la 7000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 200 – 800

Detector automat de hârtie

Nu

Viteză procesor

192 MHz

CD971AE Cartuş de cerneală original HP 920 Negru ~420 pagini
CD975AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 920XL Negru ~1.200
pagini
CD972AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 920XL Cyan ~700
pagini
CD973AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 920XL Magenta ~700
pagini
CD974AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 920XL Galben ~700
pagini
CH081AE Pachet de valoare Officejet HP 920XL - 50 coli/A4/210 x 297 mm
C6818A Hârtie Inkjet lucioasă HP Professional - 50 coli/A4/210 x 297 mm
CHP210 Hârtie de imprimat HP - 500 coli/A4/210 x 297 mm
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj

Conectivitate

Standard: USB 2.0, sloturi pentru carduri de memorie, Ethernet, Wireless
802.11b/g/n, fax RJ-11

Sisteme de operare compatibile

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

Memorie

Standard: 128 MB; Maxim: 128 MB
A: Dimensiune suport imprimare; B: Opţiune de îmbinare dimensiune B; Număr
maxim de copii: Până la 99 de copii: Rezoluţie copie: Până la 1200 dpi optimizaţi
pentru intrare la 600 dpi

Cerinţe minime de sistem

Setarea copierii

Viteză de copiere

Până la 6 cpm negru ISO (A4), Până la 5 cpm color ISO (A4)

Specificaţii scaner

Tip scaner: Plan; ADF; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare scanare:
Scanare/copiere: Driver de software (Win/Mac OS), panou frontal, TWAIN, utilitar
bazat pe WIA; Aplicaţii de scanare: scanare către card de memorie, scanare către
e-mail, scanare către PC, scanare în PDF; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9;
Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 356 mm (ADF şi suport
plat), A3/297 x 420 mm (opţiune brodare); Rezoluţie optică de scanare: Până la
4800 dpi

Windows: Windows® 7: Procesor de 1 GHz, 32 de biţi (x86) sau 64 de biţi (x64),
RAM de 1 GB (32 de biţi) sau de 2 GB (64 de biţi), 1,5 GB spaţiu pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB; Windows Vista®: Procesor de
800 MHz, 32 de biţi (x86) sau 64 de biţi (x64), 512 MB RAM, 2,0 GB spaţiu pe hard
disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB; Microsoft®
Windows® XP (32 de biţi) (SP2): Procesor Intel® Pentium® II, Celeron® sau
compatibil, 233 MHz sau superior, RAM de 128 MB, 750 MB spaţiu pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core; 300 MB
spaţiu disponibil pe hard disk

Software inclus

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Greutate suport

60 - 105 g/m² (suport de imprimare simplu); 75 - 90 g/m² (plic); până la 200 g/m²
(cărţi poştale); până la 280 g/m² (foto şi broşuri)
Greutate recomandată pentru suporturi: 60 - 280 g/m²

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

606 x 426 x 293 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î)

697 x 500 x 404 mm

Greutate imprimantă

14 kg

Format fişier scanat

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

Viteză de scanare

Până la 2,2 ppm

Suprafaţă scanabilă

Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm (ADF şi suport plat), A3/297 x 420 mm
(opţiune brodare); Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm (ADF şi suport plat)
ADF

Adâncime biţi

24 biţi

Greutate pachet

19,2 kg

Transmitere digitală

Standard: Scanare către PC; către card de memorie; către e-mail

Mediu de funcţionare

Temperatură: 5 la 40º C, Umiditate: 20 - 80% RH

Fax

Da, color

Stocare

Temperatură: -40 la 60° C, Umiditate: 35 - 90% umiditate relativă

Specificaţii fax

Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi; Apelare
rapidă: Până la 110 de numere

Acustică

Tipuri suport

Hârtie (simplă, inkjet, foto), plicuri; hârtie pentru broşuri, folii transparente, etichete,
cartele de index, felicitări

Dimensiuni suport

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; Personalizat: 76 x 127 – 330 x 1118 mm

Emisii de putere acustică: 6,5 B(A) (imprimare rapidă ciornă); 6,0 B(A) (imprimare
normală); 5,4 B(A) (imprimare optimă); 6,0 B(A) (copiere rapidă ciornă); 5,9 B(A)
(copiere normală); 5,3 B(A) (copiere optimă); Emisii de presiune acustică: 59 dB(A)
(imprimare rapidă ciornă); 53 dB (A) (imprimare normală); 46 dB (A) (imprimare
optimă); 53 (copiere, rapid ciornă); 52 dB(A) (copiere normală); 47 dB(A) (copiere
optimă)

Alimentare curent

Manipulare suport

Standard intrare: Tavă de intrare pentru 150 de coli, alimentator automat de
documente (ADF) pentru 35 de coli; Până la 40 de coli hârtie foto; Număr maxim de
plicuri: Până la 15 plicuri
Standard ieşire: Tavă ieşire de 100 coliMaxim: Până la 100 de coli
Imprimare duplex: Niciunul (neacceptat)
ADF: Standard, 35 coli

Cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consum: maxim 50 W; 16 W (mod optim), 20 W (mod normal), 26 W (mod rapid
ciornă); 13 W (copiere sau scanare); 6 W (standby); 4,1 W (repaus); 0,75 W (oprire
manuală)
Sursă de alimentare: Extern

Certificări

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Clasa B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Partea a 15-a
Clasa B/ICES-003, Articolul 4 Clasa B; Certificat ENERGY STAR®

Ţara de origine

Produs în Malaezia

Garanţie

Garanţie limitată standard HP de un an pentru hardware. Opţiunile de garanţie şi de
asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei
locale.

Service şi asistenţă

UG076E HP Care Pack, cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, 3 ani
UG199E HP Care Pack, cu înlocuire (durată standard de returnare), 3 ani
UG279E HP Care Pack, returnare la depozit, 3 ani. (UG279E: doar ţările baltice,
Grecia, Polonia, Turcia, EEM, Slovenia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria.
UG076E/UG199E: restul Europei).

Compatibilitate card de memorie

Secure Digital (SD)

Note de subsol

1Pe baza comparaţiilor de cost pe pagină A4 pentru echipamente inkjet A3 AiO cu fax, cu preţuri sub 300 € fără TVA, de la furnizori importanţi, conform datelor din martie 2010. Pentru detalii, accesaţi www.hp.com/eur/mybusiness. Randament ISO pentru OJ cu

cartuşe de capacitate maximă, la imprimare continuă. Pentru detalii, accesaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. 3Poate necesita o conexiune de Internet la imprimantă.
Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet şi de e-mail. Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Vizitaţi www.hp.com/support pentru a descărca cel mai recent software. 5Cartuşele XL nu sunt incluse, se achiziţionează
separat. 6Pe baza rezultatelor referitoare la consumul de energie în comparaţie cu majoritatea echipamentelor laser color AiO de format A4 < 400 €, fără TVA, martie 2010; pentru detalii, consultaţi www.hp.com/eur/mybusiness. Consumul de energie se bazează pe
testarea HP în conformitate cu criteriile metodei de testare TEC a programului ENERGY STAR®. 7Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune şi limbă; este posibil ca serviciile
să necesite înregistrare. Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/go/ePrintCenter.
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