Veri sayfası

HP Officejet 7500A Geniş
Formatlı e-All-in-One Yazıcı

Geniş format mürekkep
püskürtmeli hepsi bir arada
yazıcılar sınıfına oranla sayfa başına
en düşük maliyetli kartpostal
boyutundan A3+ boyutuna kadar
profesyonel renkli belgeler
oluşturun. Kablosuz/kablolu ağ
kullanımı ile performansı paylaşın
ve HP ePrint sayesinde istediğiniz
yerden baskı işlemini
gerçekleştirin.
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En fazla A3+ geniş formatlı baskı, ayrıca kesintisiz tarama, kopyalama ve faks gönderme
araçlarını paylaşın.
● Bu geniş formatlı hepsi birarada yazıcı ile kartpostaldan A3+ – 'ye kadar iş belgeleri ve pazarlama

malzemeleri yazdırın.

● Kablosuz veya Ethernet ağınız sayesinde performansı paylaşın veya Yüksek Hızlı USB 2.0 ile

doğrudan bağlanın.2

● 150 sayfalık, geniş formatlı tepsi ve 35 sayfalık otomatik belge besleyici sayesinde farklı kağıt

türleri kullanın.

● Bir PC'ye, ağ dosyasına veya e-postaya tarama gibi gelişmiş tarama, fotokopi ve faks gönderme

Önemli Haberler
Baskı hızı: Dakikada 10 sayfa siyah ISO (A4);
Dakikada 7 sayfaya kadar renkli ISO (A4)
Kağıt kullanımı: En fazla A3+ boyutuna kadar
150 yapraklık giriş tepsisi
İş döngüsü: 7.000 sayfaya kadar (A4)
RMPV: 200 - 800 sayfa (baskı)

çözümleri ile çok yönlü hepsi birarada ürünün keyfini sürün.4

Sayfa başına düşük bir maliyetle profesyonel kalitede renkli baskılar sayesinde etkileyici
sonuçlar elde edin.
● Sınıfının özelliklerini taşıyan geniş formatlı mürekkep püskürtmeli hepsi birarada yazıcılara oranla

sayfa başına en düşük maliyette profesyonel kalitede renkler basın.1

● Yüksek kapasiteli XL mürekkep kartuşları sık yapılan baskı işleri için uygundur, ayrı mürekkepler ile

daha büyük değerler elde edin.5

● Profesyonel renkte grafikler, göz alıcı fotoğraflar ve lazer kalitesinde siyah metin yazdırın.
● Evde daha fazla iş yapın; ofis yazıcınızda etkileyici sınırsız sayıda pazarlama malzemeleri oluşturun.
● Renkli lazer yazıcılardan %40 daha az enerji tüketin.6

Web uygulamaları7 ve ‘her zaman, her yerde’ HP ePrint3 ile işlemleri kolaylaştırın.
● Gelişmekte olan bir dizi web destekli uygulamalar aracılığıyla, bir PC olmaksızın, doğrudan web

üzerinden yazdırmak için sezgisel 6 cm HP TouchSmart ekranı kullanın.7

● HP ePrint sayesinde, dizüstü bilgisayarınızdan, mobil telefonunuzdan veya herhangi bir mobil

aygıtınızdan doğruca hepsi birarada yazıcınıza bastırın.3

● Yenilikçi kopyalama ve birleştirme çözümünü kullanarak en fazla A3 belgeyi kopyalayın ve tarayın.
● 6 cm HP TouchSmart ekranı kullanarak, bir PC olmaksızın, doğrudan hafıza kartlarından yazdırın.

HP Officejet 7500A Geniş Formatlı e-All-in-One Yazıcı

Teknik özellikler
İşlevler

Yazdırma, fotokopi, tarama, faks gönderme, Web

Kutudakiler

Baskı hızı

Dakikada 10 sayfaya kadar ISO siyah (A4); Dakikada 7 sayfaya kadar ISO renkli (A4)
ilk sayfa çıkış süresi: 16 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4, hazır); 19 saniye
kadar kısa bir sürede renkli (A4, hazır)
İlk sayfadan sonra veya ilk ISO testi sayfaları kümesinden sonra. Ayrıntılı bilgi için:
http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A HP Officejet 7500A Geniş Formatlı e-All-in-One (E910a); HP 920 Siyah
Officejet Mürekkep Kartuşu; HP 920 Tanıtım Mürekkep Kartuşları (Camgöbeği,
Macenta, Sarı); HP 920 Officejet Baskı Kafası; CD-ROM'da yazıcı yazılımı ve kullanıcı
kılavuzu; ArcSoft® Tarama ve Birleştirme™ Deluxe; başlangıç kılavuzu; kurulum
posteri; güç kablosu; telefon kablosu

Bağlanabilirlik

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

Baskı çözünürlüğü

600 görüntülenen dpi'ye kadar siyah baskı (bilgisayardan basarken) Siyah; 4800 x
1200 dpi'ye kadar renkli

Sarf Malzemeleri

Baskı teknolojisi

HP Termal Mürekkep Püskürtmeli

Yazdırma Alanı

Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 3 mm; Alt: 3 mm; Sol: 3 mm; Sağ: 3 mm

Yazdırma dilleri

HP PCL 3 GUI

Baskı Özellikleri

Kenarlıksız yazdırma: Evet (en fazla A3+); Doğrudan baskı destekli: Bellek kartı
yuvaları

Baskı kartuşu numarası

4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)

Mobil baskı yeteneği

HP ePrint, Apple AirPrint™

CD971AE HP 920 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu ~420 sayfa
CD975AE HP 920XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu ~1.200 sayfa
CD972AE HP 920XL Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu ~700
sayfa
CD973AE HP 920XL Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu ~700
sayfa
CD974AE HP 920XL Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu ~700 sayfa
CHP210 HP Yazıcı Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm
Elde edilen sayfa hakkında bilgi için, www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini
ziyaret edin veya ürün paketine bakın

Aylık baskı kapasitesi

7000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 200 - 800

Uyumlu işletim sistemi

Otomatik kağıt sensörü

Yok

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (Daha fazla bilgi için bkz.
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

İşlemci hızı

192 Mhz

Minimum sistem gereksinimleri

Bağlanabilirlik

Standart: USB 2.0, Hafıza kart yuvaları, Ethernet, Kablosuz 802.11b/g/n, RJ-11 faks

bellek

Standart: 128 MB; En yüksek: 128 MB

Fotokopi ayarları

A: Ortam boyutu; B: B boyutu Birleştirme seçeneği; Maksimum kopya sayısı: 99
kopyaya kadar: Kopya çözünürlüğü: 600 giriş dpi'den en fazla 1200 optimal dpi'ye

Kopyalama hızı

Dakikada 6 kopyaya kadar siyah ISO (A4), Dakikada 5 kopyaya kadar renkli ISO (A4)

Tarayıcı özellikleri

Tarayıcı tipi: Masaüstü; ADF; Tarama teknolojisi: CIS; Tarama giriş modları:
Tarama/Kopyalama: Yazılım sürücü (Win/Mac OS), ön panel, TWAIN, WIA destekli
yardımcı program; Taramalar: hafıza kartına tarama, e-postaya tarama, PC'ye
tarama, PDF'e tarama; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Maksimum tarama boyutu (düz,
ADF): 216 x 356 mm (ADF ve Masaüstü), A3/297 x 420 mm (Birleştirme seçeneği);
Optik tarama çözünürlüği: En fazla 4800 dpi

Windows: Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci, 1 GB (32-bit)
veya 2 GB (64-bit) RAM, 1,5 GB sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya Internet
bağlantısı, USB bağlantı noktası; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) veya 64-bit
(64) işlemci, 512 MB RAM, 2,0 GB sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya
Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP2):
Intel® Pentium® II, Celeron® veya uyumlu işlemci, 233 MHz veya üstü, 128 MB RAM,
750 MB sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı
noktası
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 300 MB boş
sabit disk alanı

Ürünle gelen yazılım

ArcSoft® Tarama ve Birleştirme™ Deluxe v 1.1.1.36

Ortam ağırlığı

60 - 105 g/m² (normal baskı malzemesi); 75 - 90 g/m² (zarf); en fazla 200 g/m²
(kartlar); en fazla 280 g/m² (fotoğraf ve broşür)
Önerilen Baskı Ortamı Ağırlığı: 60 - 280 g/m²

Tarama dosyası biçimi

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

Tarama hızı

Dakikada 2,2 sayfaya kadar

Yazıcı boyutları (G x D x Y)

606 x 426 x 293 mm

Taranabilir alan

Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm (ADF ve Masaüstü), A3/297 x 420 mm
(Birleştirme seçeneği); Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm (OBB ve Düz
Yataklı) OBB

Paket boyutları (G x D x Y)

697 x 500 x 404 mm

Yazıcı ağıtlığı

14 kg
19,2 kg

Bit derinliği

24 bit

Paket ağırlığı

Sıcaklık: 5 - 40º C, Nemi: % 20 - 80 BN

Dijital yolla gönderme

Standart: PC'e Tarama; Karta Tarama; E-postaya tarama

Çalıştırma koşulları

Sıcaklık: -40 - 60 °C, Nemi: %35 - 90 Göreceli Nem

Faks

Evet, renkli

Bilgi Depolama

Faks özellikleri

Faks belleği: 100 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Hızlı
çevirme: 110 numaraya kadar

Akustik

Ortam tipleri

Kağıt (düz, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar; broşür kağıdı, asetatlar,
etiketler, kartlar (fiş, tebrik)

Akustik güç emisyonları: 6,5 dB(A) ( hızlı taslak baskı); 6,0 B(A) (normal baskı); 5,4
B(A) (en iyi baskı); 6,0B(A) ( hızlı taslak fotokopi); 5,9B(A) (normal fotokopi); 5,3 B(A)
(en iyi fotokopi); Akustik basınç emisyonları: 59 dB(A) (hızlı taslak baskı); 53 dB(A)
(normal baskı); 46 dB(A)(en iyi baskı); 53 (fotokopi, hızlı taslak); 52 dB(A) (normal
fotokopi); 47 dB(A) (En İyi fotokopi)

Ortam boyutları

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; Özel: 76 x 127 - 330 x 1.118 mm

Güç

Ortam kullanımı

Giriş standardı: 150 yapraklık giriş tepsisi, 35 yapraklık otomatik belge besleyici
(OBB); En fazla 40 yaprak fotoğraf kağıdı; Maksimum zarf sayısı: 15 adede kadar
zarf
Çıktı standardı: 100 yapraklık çıkış tepsisiEn yüksek: En fazla 100 yaprak
İki taraflı baskı: Yok (desteklenmemektedir)
OBB: Standart, 35 yaprak

Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Tüketim: 50 watt maksimum; 16 watt (En İyi modu), 20 watt (Normal mod), 26 watt
(Hızlı Taslak modu); 13 watt (fotokopi veya tarama sırasında); 6 watt (beklemede);
4,1 watt (uyku); 0,75 watt (kapalı)
Güç kaynağı: Harici

Sertifikalar

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 B sınıfı, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Kısım 15 B
Sınıfı/ICES-003, Madde 4 B sınıfı; ENERGY STAR® belgeli

Üretildiği ülke/bölge

Malezya'da üretilmiştir

Garanti

Standart bir yıllık HP sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne,
ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Servis ve Destek

UG076E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG199E HP Care Pack, Değiştirme Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UG279E HP Care Pack, Depoya İade hizmeti, 3 yıl. (UG279E: Yalnızca Baltık Ülkeleri,
Yunanistan, Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Macaristan. UG076E/UG199E: Avrupa'nın diğer ülkeleri).

Bellek kartı uyumluluğu

Secure Digital (SD)

Dipnotlar

1Mart 2010 itibarıyla başlıca satıcılardan KDV hariç 300 Euro'dan düşük fiyatlı faks içeren A3 mürekkep püskürtmeli hepsi birarada ürünler için A4 sayfa başına maliyet karşılaştırmalarını esas alır Ayrıntılar için, www.hp.com/eur/mybusiness. Yüksek kapasiteli

kartuşlarla sürekli yazdırmaya dayanan OJ ISO verimi. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. 3Yazıcının Internet'e bağlı olması gerekebilir. Özellik, herhangi bir Internet
ve e-posta özellikli aygıtla çalışır. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/ePrintCenter. 4En yeni yazılımı indirmek için www.hp.com/support adresini ziyaret edin. 5XL kartuşlar ürüne dahil değildir, lütfen ayrıca satın alın. 6Fiyatı KDV hariç 400 avrodan düşük olan renkli lazer
A4 çoğu ile karşılaştırılan enerji tüketim sonuçlarına dayanır, Mart 2010; ayrıntılar için, www.hp.com/eur/mybusiness. ENERGY STAR® programının TEC test yöntemi ölçütü kullanılarak yapılan HP testlerini esas alan enerji kullanımı. 7Kablosuz erişim noktası gerekir ve
yazıcı Internet'e bağlı olmalıdır. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre farklılık gösterir, hizmetleri kullanabilmek için kaydolmak gerekebilir. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/ePrintCenter.
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