Údajový list

Širokoformátová tlačiareň HP
Officejet 7500A e-All-in-One

Vytvárajte profesionálne farebné
dokumenty od pohľadníc až do
formátu A3+ s najnižšími nákladmi
na jednu stranu v porovnaní s inými
veľkoformátovými zariadeniami
typu All-in-One v rovnakej triede.
Zdieľajte výkon so vstavanou
bezdrôtovou/káblovou sieťou a
tlačte odkiaľkoľvek s HP ePrint.
1

2,3

Zdieľajte širokoformátovú tlač až do A3+, plus nástroje pre integrálne skenovanie, kopírovanie
a faxovanie.
● Tlačte s týmto veľkoformátovým zariadením typu všetko v jednom podnikové dokumenty,

marketingové materiály a ešte viac – od pohľadníc až po A3+ –.

● Zdieľajte výkon po bezdrôtovej alebo Ethernet sieti alebo pripojte priamo pomocou

vysokorýchlostného USB 2.0.2

● Spracovávajte rôzne typy papierov so 150-hárkovým, širokoformátovým zásobníkom a

automatickým podávačom na 35-hárkov.

● Vychutnajte si všestrannosť zar. všetko v jednom s rozšíreným skenovaním, kopírovaním a faxom –

Hlavné body
Rýchlosť tlače: až 10 str./min. čb ISO (A4); Až 7
str./min. farebne ISO (A4)
Manipulácia s papierom: Vstupný zásobník na
150 listov až do veľkosti A3+
Kapacita tlače: Až 7000 strán (A4)
RMPV: 200 až 800 strán (tlač)

skenujte do PC, sieťového priečinka alebo e-mailu.4

Získajte pôsobivé výsledky – tlačte farby profesionálnej kvality pri nízkych nákladoch na
stránku.
● Vytvárajte farby profesionálnej kvality pri najnižších nákladoch v porovnaní s atramentovými

širokoformát. zariadeniami všetko v jednom v rovnakej triede.1

● Získajte vysokú hodnotu so samostatnými kazetami – vysokokapacitné XL atramentové kazety pre

častú tlač.5

● Tlačte profesionálnu farebnú grafiku, ohromujúce fotografie a čierny text v laserovej kvalite.
● Spravte viac v domácnosti – vytvárajte pôsobivé bezokrajové marketingové materiály na vašej

kancelárskej tlačiarni.

● Spotrebuje až o 40% menej energie ako farebné laserové tlačiarne.6

Zefektívnite spracovanie s webovými aplikáciami7 a ‘kedykoľvek a kdekoľvek’ HP ePrint3.
● Použite intuitívnu 6 cm obrazovku HP TouchSmart pre priamu tlač z webu – bez PC – cez

rozrastajúcu sa skupinu aplikácií založených na webe.7

● Tlačte z notebooku, mobilného telefónu alebo iného mobilného zariadenia priamo do zariadenia

všetko v jednom s HP ePrint.3

● Kopírovanie a skenovanie dokumentov až do A3 pomocou novátorského riešenia pre kopírovanie a

zošívanie.

● Tlačte priamo z pamäťových kariet – bez PC – pomocou 6 cm obrazovky HP TouchSmart.

Širokoformátová tlačiareň HP Officejet 7500A e-All-in-One

Technické špecifikácie
Funkcie

Tlač, kopír., skenovanie, fax, web

Čo je v krabici

Rýchlosť tlače

Až 10 str./min. ISO čierna (A4); Až 7 str./min. ISO farebná (A4)
výstup prvej strany: S rýchlosťou až 16 sekúnd čiernobiela (A4, pripravená); S rýchl.
až 19 sekúnd farebná (A4, pripravená)
Buď podľa prvej strany alebo po prvej sade testovacích strán ISO. Ďalšie informácie
nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A Širokoformátové zariadenie HP Officejet 7500A e-All-in-One (E910a);
Čierna atramentová kazeta HP Officejet 920; Štartovacie atramentové kazety HP
920 (azúrová, purpurová, žltá); Tlačová hlava HP Officejet 920; softvér tlačiarne a
príručka pre používateľa na CD-ROM; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; príručka pre
začiatok; leták s nastaveniami; napájací kábel; telefónny kábel

Konektivita

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

Rozlíšenie pri tlači

Rozlíšenie až 600 dpi v čiernobielej (pri tlači z počítača) Čiernobiele; Až 4800 x 1200
dpi farebné

Doplnky

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Oblasť tlače

Okraje tlače: Horný: 3 mm; Dolný: 3 mm; Ľavý: 3 mm; Pravý: 3 mm

Jazyky tlače

HP PCL 3 GUI

Možnosti tlače

Bezokrajová tlač: Áno (až do A3+); Podporovaná priama tlač: zásuvky na pamäťové
karty

Počet tlačových kaziet

4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)

Možnosť mobilnej tlače

HP ePrint, Apple AirPrint™

Mesačná zaťažiteľnosť

Až 7000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 200 až 800

Automatický senzor papiera

Nie

Rýchlosť procesora

192 MHz

CD971AE Čierna originálna atramentová kazeta HP 920 Asi 420 strán
CD975AE Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 920XL
Asi 1200 strán
CD972AE Azúrová originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 920XL
Asi 700 strán
CD973AE Purpurová originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP
920XL Asi 700 strán
CD974AE Žltá originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 920XL Asi
700 strán
CH081AE Balenie HP 920XL Officejet Value – 50 listov/A4/210 x 297 mm
C6818A Profesionálny lesklý papier pre atramentové tlačiarne HP Professional – 50
listov/A4/210 x 297 mm
CHP210 Tlačový papier HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku

Konektivita

Štandardné: USB 2.0, sloty pre pamäťové karty, Ethernet, bezdrôtové 802.11b/g/n,
RJ-11 fax

Kompatibilné operačné systémy

Pamäť

Štandardné: 128 MB; Maximum: 128 MB

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

Nastavenia kopírovacieho stroja

A: Veľkosť médií; B: Možnosť stehu veľkosti B; Maximálny počet kópií: Až 99 kópií:
Rozlíšenie kopírovania: Optimalizované rozl. až 1 200 dpi zo vstup. rozl. 600 dpi

Minimálne systémové požiadavky

Rýchlosť kopírovania

Až 6 kópií za minútu čierna ISO (A4), Až 5 kópií za minútu farba ISO (A4)

Technické parametre skenera

Typ skenera: Plochý; Podávač ADF; Technológia snímania: CIS; Vstupné režimy
skenovania: Sken./kopír.: Softvérový ovládač (Win/Mac OS), predný panel, TWAIN,
nástroj založený na WIA; Scanlets: skenovanie do pamäťovej karty, skenovanie do
e-mailu, skenovanie do PC, skenovanie do PDF; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9;
Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 216 x 356 mm (ADF a plochý),
A3/297 x 420 mm (možnosť zošívania); Optické rozlíšenie skenovania: Až 4800 dpi

Formát súboru skenovaného
dokumentu

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

Windows: Windows® 7: Procesor 1 GHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 1 GB
(32-bitová) alebo 2 GB (64-bitová) RAM, 1,5 GB miesta na hard disku, CD-ROM/DVD
jednotka alebo pripojenie na Internet, USB port; Windows Vista®: Procesor 800 MHz
32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 512 MB RAM, 2,0 GB miesta na hard disku,
CD-ROM/DVD jednotka alebo pripojenie na Internet, USB port; Microsoft®
Windows® XP (32-bitový) (SP2): Procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo
kompatibilný procesor, 233 MHz alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM, 750 MB
voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na
internet, port USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core; 300 MB
voľného miesta na pevnom disku

Až 2,2 str./min.

Obsahuje softvér

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Rýchlosť snímania
Skenovateľná oblasť

Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm (ADF a plochý), A3/297 x 420 mm
(možnosť zošívania); Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm (automatický
podávač dokumentov, plochý skener) ADF

Hmotnosť médií

60 až 105 g/m² (obyčajné médiá); 75 to 90 g/m² (obálka); až do 200 g/m² (karty);
až do 280 g/m² (fotografie a brožúry)
Odporúčaná hmotnosť médií: 60 až 280 g/m²

24-bitová

Rozmery tlačiarne (Š x H x V)

606 x 426 x 293 mm

Bitová hĺbka

Štandardné: Skenovať na disk PC; Skenovanie na kartu; Skenovanie do e-mailu

Rozmery balenia (š x h x v)

697 x 500 x 404 mm

Digitálne odosielanie

Áno, farebné

Hmotnosť tlačiarne

14 kg

Faxovanie

Pamäť faxu: Až 100 strán; Rozlíšenie pri faxovaní: Štandardné: 203 × 98 dpi; Rýchla
voľba: Až 110 čísel

19,2 kg

Špecifikácie faxu

Hmotnosť balenia
Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 40 °C, Vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Ukladacie zariadenia

Teplota: -40 až 60° C, Vlhkosť: 35 až 90 % RV

Akustika

Emisie akustického výkonu: 6,5 B(A) (tlač rýchleho konceptu); 6,0 B(A) (normálna
tlač); 5,4 B(A) (najlepšia tlač); 6,0 B(A) (kopírovanie rýchleho konceptu); 5,9 B(A)
(normálne kopírovanie); 5,3 B(A) (najlepšie kopírovanie); Emisie akustického tlaku:
59 dB(A) (tlač rýchleho konceptu); 53 dB(A) (normálna tlač); 46 dB(A) (najlepšia
tlač); 53 (kopírovanie, rýchly koncept); 52 dB(A) (normálne kopírovanie); 47 dB(A)
(najlepšie kopírovanie)

Zdroj

Požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba: Maximálne 50 wattov; 16 W (Najlepší režim), 20 W (Normálny režim), 26
W (Režim rýchleho konceptu); 13 wattov (kopírovanie alebo skenovanie); 6 W
(pohotovostný režim); 4,1 W (režim spánku); 0,75 W (manuálne vypnutie)
Zdroj napájania: Externé

Certifikáty

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Trieda B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Časť 15 Trieda
B/ICES-003, 4. vydanie, Trieda B; Spĺňa normu ENERGY STAR®

Krajina pôvodu

Vyrobené v Malajzii

Záruka

Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky
a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Servis a podpora

UG076E HP Care Pack, výmena nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG199E HP Care Pack, výmena (štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG279E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky. (UG279E: len Baltické krajiny,
Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko. UG076E/UG199E: Zvyšok Európy).

Typy médií

Papier (kancelársky, atramentový, fotografický), obálky; brožúrový papier, fólie,
štítky, karty (index, pozdravy)

Veľkosti médií

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; Vlastné: 76 x 127 až 330 x 1 118 mm

Manipulácia s médiami

Vstupný štandard: Vstupný zásobník na 150 listov, automatický podávač
dokumentov (ADF) na 35 listov; Až 40 hárkov fotografický papier; Maximálny počet
obálok: Až 15 obálok
Výstupný štandard: Výstupný zásobník na 100 listovMaximum: Až 100 listov
Duplexná tlač: Žiadne (nie je podporované)
ADF: Štandard, 35 listov

Kompatibilita pamäťových kariet

Karta Secure Digital (SD);

Poznámky

1Založené na nákladoch na stranu A4 v porovnaní s atramentovými zariadeniami A3 AiO s faxom <€300 bez DPH od väčšiny výrobcov k marcu 2010. Pre detaily, www.hp.com/eur/mybusiness. OJ ISO výťažnosť s kazetami s najvyššou kapacitou založené na metóde

neustálej tlače. Podrobnosti nájdete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. 3Môže vyžadovať pripojenie tlačiarne na Internet. Funkcie pracujú s akýmkoľvek zariadením s
pripojením na Internet a podporou e-mailov. Podrobnosti nájdete na adrese www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Pre prevzatie najnovšieho softvéru, pozri www.hp.com/support. 5XL kazety nie sú súčasťou dodávky, zakupujú sa samostatne. 6Založené výsledkoch
spotreby energie v porovnaní s väčšinou A4 farebných laserových AiO <€400 bez DPH, marec 2010; pre detaily, www.hp.com/eur/mybusiness. Spotreba energie podľa testovania HP s použitím metódy testovania ENERGY STAR® programu TEC. 7Vyžaduje bezdrôtový
prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny alebo jazyka, služby môžu vyžadovať registráciu. Podrobnosti nájdete na adrese www.hp.com/go/ePrintCenter.

http://www.hp.com/sk/
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré
sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať
ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre
produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je
zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
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