Datablad

HP Officejet 7500A
e-allt-i-ett-skrivare för breda
format
Skapa professionella färgdokument
från vykortsformat till A3+ för den
lägsta sidkostnaden jämfört med
andra bläckstråle-allt-i-ett-enheter
för breda format i klassen. Dela
prestandan via funktionen för
trådlöst/trådbundet nätverk och
skriv ut från valfri plats med HP
ePrint.
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Dela bredformatsutskrift upp till A3+, plus integrerade verktyg för skanning, kopiering och
fax.
● Skriv ut affärsdokument, marknadsmaterial och annat – från vykortsformat till A3+ – med den här

allt-i-ett-skrivaren för breda format.

● Dela prestandan via ditt trådlösa nätverk eller Ethernet-nätverk, eller anslut dig direkt med

Hi-Speed USB 2.0.2

● Hantera olika typer av papper med hjälp av bredformatsfacket för 150 ark och en automatisk

dokumentmatare för 35 ark.

● Gläd dig åt mångsidig allt-i-ett-funktion med avancerade lösningar för skanning, kopiering och fax

Höjdpunkter
Utskr.hastighet: Upp till 10 sidor/min ISO svart
(A4); Upp till 7 sidor/min ISO färg (A4)
Pappershantering: 150-arks inmatningsfack upp
till A3+
Kapacitet: Upp till 7 000 sidor (A4)
RMPV: 200 till 800 sidor (utskrift)

– skanna till en PC, en nätverksmapp eller e-post.4

Få imponerande resultat – skriv ut i färg med professionell kvalitet till låg sidkostnad.
● Producera färg av professionell kvalitet till den lägsta sidkostnaden jämfört med andra

bläckstråle-allt-i-ett-enheter för breda format i samma klass.1

● Få mycket för pengarna med separata bläckpatroner – XL-patroner med hög kapacitet tillgängliga

för den som skriver ut ofta.5

● Skriv ut professionell färggrafik, häpnadsväckande foton och svart text av laserkvalitet.
● Gör mer internt – skapa effektfullt, utfallande marknadsmaterial på din kontorsskrivare.
● Förbruka upp till 40 % mindre energi än med färglaser.6

Effektivisera processerna med hjälp av webbapps7 och HP ePrint som fungerar ‘närsomhelst,
varsomhelst’3.
● Använd den intuitiva HP TouchSmart-skärmen på 6 cm för att skriva ut direkt från webben – utan

dator – via ett växande antal webbaserade apps.7

● Skriv ut från din bärbara dator, mobiltelefon eller vilken mobil enhet som helst direkt till din

allt-i-ett med HP ePrint.3

● Kopiera och skanna dokument upp till A3 med den innovativa kopierings- och

sammanfogningslösningen.

● Skriv ut direkt från minneskort – utan dator – med hjälp av HP TouchSmart-skärmen på 6 cm.

HP Officejet 7500A e-allt-i-ett-skrivare för breda format

Tekniska specifikationer
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna, fax, webb

Medföljer

Utskriftshastighet

Upp t 10 sid/min ISO svart (A4); Upp t 7 sid/min ISO färg (A4)
första sidan utskriven: Så snabbt som 16 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som
19 sek färg (A4, startklar)
Antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor.
Läs mer på http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A HP Officejet 7500A e-allt-i-ett-skrivare för breda format (E910a); HP 920
Officejet-bläckpatron, svart; HP 920 introduktionsbläckpatroner (cyan, magenta,
gult); HP 920 Officejet-skrivhuvud; skrivarprogramvara och användarhandbok på
CD-ROM; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; startguide; installationsaffisch;
strömkabel; telefonsladd

Anslutning

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

Utskriftsupplösning

Upp till 600 renderade dpi vid svartvitt (utskrift från en dator) Svart; Upp till 4800 x
1200 dpi färg

Förbrukningsartiklar

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 3 mm; Underkant: 3 mm; Vänster: 3 mm; Höger: 3
mm

Skrivarspråk

HP PCL 3 GUI

Utskriftsfunktioner

Kantfri utskrift: Ja (upp till A3+); Stöd för direktutskrift: Minneskortplatser

Bläckpatronsnummer

4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint, Apple AirPrint™

CD971AE HP 920 svart bläckpatron, original ~420 sidor
CD975AE HP 920XL svart bläckpatron med hög kapacitet, original ~1 200 sidor
CD972AE HP 920XL cyan bläckpatron med hög kapacitet, original ~700 sidor
CD973AE HP 920XL magenta bläckpatron med hög kapacitet, original ~700 sidor
CD974AE HP 920XL gul bläckpatron med hög kapacitet, original ~700 sidor
CH081AE HP 920XL Officejet, värdepaket - 50 ark/A4/210 x 297 mm
C6818A HP professionellt glättat papper för bläckstråleskrivare -50 ark/A4/210 x
297 mm
CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
För mer information om antal sidor/patron, besök
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen

Kapacitet per månad

Upp t 7000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 200 till 800
Nej

Kompatibla operativsystem

Automatisk papperssensor
Processorhastighet

192 MHz

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

Anslutning

Standard: USB 2.0, minneskortplatser, Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n, RJ-11-fax

Lägsta systemkrav

Minne

Standard: 128 MB; Högst: 128 MB

Kopiatorinställningar

A: Mediestorlek; B: Stitch-alternativ för B-format; Maximalt antal kopior: Upp till 99
kopior: Kopieringsupplösning: Upp till 1200 optimerade dpi från 600 original-dpi

Kopieringshastighet

Upp t 6 kop/min svart ISO (A4), Upp t 5 kop/min färg ISO (A4)

Skannerspecifikationer

Skannertyp: Flatbädd; ADM; Skanningsteknik: CIS; Metoder för inläsning vid
skanning: Skanna/kopiera: Programdrivrutin (Win/Mac OS), frontpanel, TWAIN,
WIA-baserat hjälpprogram; Scanlets: skanna till minneskort, skanna till e-post,
skanna till PC, skanna till PDF; Twain-version: Version 1.9; Maximal
skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm (ADM och flatbädd), A3/297 x
420 mm (häftning som tillval); Optisk skanningsupplösning: Upp till 4800 dpi

Windows: Windows® 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB
(32-bitars) eller 2 GB (64-bitars) RAM, 1,5 GB hårddiskutrymme,
CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port; Windows Vista®: 800 MHz
32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 512 MB RAM, 2,0 GB
hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port;
Microsoft® Windows® XP (32-bitars) (SP2): Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller
kompatibel processor, 233 MHz eller kraftfullare, 128 MB RAM, 750 MB
hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 300
MB ledigt hårddiskutrymme

Medföljande program

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Medievikt

60 till 105 g/m² (vanliga medier); 75 till 90 g/m² (kuvert); upp t 200 g/m² (kort);
upp t 280 g/m² (foto och broschyr)
Rekommenderad medievikt: 60 till 280 g/m²

Skrivarens mått (B x D x H)

606 x 426 x 293 mm

Emballagets yttermått (B x D x H)

697 x 500 x 404 mm

Skrivarens vikt

14 kg

Vikt inklusive emballage

19,2 kg

Filformat för skanning

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

Skanningshastighet

Upp t 2,2 sid/min

Skanningsbar yta

Största medieformat: 216 x 356 mm (ADM och flatbädd), A3/297 x 420 mm
(häftning som tillval); Största medieformat: 216 x 356 mm (ADM och flatbädd) ADF

Bitdjup

24-bitars

Digital sändning

Standard: Skanna till dator; Skanna till kort; Skanna till e-post

Faxa

Ja, färg

Driftsmiljö

Temperatur: 5 till 40 ºC, Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Faxspecifikationer

Faxminne: Upp t 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi;
Snabbuppringning: Upp till 110 nummer

Informationslagring

Temperatur: -40 till 60 °C, Luftfuktighet: 35 till 90 % RH

Akustik

Medietyper

Papper (vanligt, bläckstråle-, foto-), kuvert; broschyrpapper, OH-film, etiketter, kort
(register-, gratulations-)

Mediestorlekar

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; Eget: 76 x 127 till 330 x 1 118 mm

Ljudeffekt: 6,5 B(A) (utskrift, snabbutkast); 6,0 B(A) (utskrift, normal); 5,4 B(A)
(utskrift, bästa); 6,0 B(A) (kopiering, snabbutkast); 5,9 B(A) (kopiering, normal); 5,3
B(A) (kopiering, bästa); Ljudtryck: 59 dB(A) (utskrift, snabbutkast); 53 dB(A)
(utskrift, normal); 46 dB(A) (utskrift, bästa); 53 (kopiering, snabbutkast); 52 dB(A)
(kopiering, normal); 47 dB(A) (kopiering, bästa)

Strömförsörjning

Mediekapacitet

Inmatning, standard: 150-arks inmatningsfack, 35-arks automatisk
dokumentmatare (ADM); Upp till 40 ark fotopapper; Maximalt antal kuvert: Upp till
15 kuvert
Utmatning, standard: 100-arks utmatningsfackHögst: Upp till 100 ark
Duplexutskrift: Ingen (stöds ej)
ADF: Standard, 35 ark

Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Energiförbrukning: 50 W max; 16 W (bästa), 20 W (normal), 26 W (snabbutkast); 13
W (kopiering eller skanning); 6 W (standby); 4,1 W (viloläge); 0,75 W (manuellt
avstängd)
Nätenhet: Extern

Certifikat

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, del 15 klass
B/ICES-003, utgåva 4 klass B; ENERGY STAR®-kvalificerad

Ursprungsland

Tillverkad i Malaysia

Garanti

Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Service och support

UG076E HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG199E HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år
UG279E HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG279E: Endast Baltikum,
Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern.
UG076E/UG199E: Övriga Europa).

Kompatibla minneskort

Secure Digital (SD)

Fotnoter

1Baserat på sidkostnadsjämförelser för A4 för A3-bläckstråle-AIO-enheter med fax <300 € exklusive moms från större leverantörer utförda i mars 2010. Läs mer på www.hp.com/eur/mybusiness. OJ-kapaciteten är baserad på ISO-resultat med patroner med högsta

kapacitet vid kontinuerlig utskrift. Läs mer på www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. 3Kan kräva internetanslutning till skrivaren. Funktionen fungerar med alla internetoch e-postkapabla enheter. Läs mer på www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Gå till www.hp.com/support för att ladda ned den senaste programvaran. 5XL-bläckpatron medföljer inte, köps separat. 6Baserat på energiförbrukningsresultat vid en jämförelse av majoriteten
av A4-färglaser-AiO-enheter <400 € exklusive moms, mars 2010; läs mer på www.hp.com/eur/mybusiness. Energiförbrukning baserad på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets TEC-testkriterier. 7Kräver en trådlös åtkomstpunkt och en internetanslutning till
skrivaren. Tillgången till apps varierar för olika länder och språk, tjänsterna kan kräva en registrering. Läs mer på www.hp.com/go/ePrintCenter.
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