HP Officejet Pro 8500A Plus e-all-in-one printer

De HP Officejet Pro 8500A Plus e-all-in-one is ontworpen
voor kleinzakelijke gebruikers die een netwerkklare
all-in-one zoeken om zwart-wit en kleurendocumenten
van topkwaliteit te produceren met uitzonderlijk lage
kosten per pagina.

Tot 50% besparen per kleurenpagina vergeleken
met laserprinters.1

Processen stroomlijnen met web Apps7 en altijd en
overal printen met HP ePrint2.

● Professionele kleurendocumenten met tot 50% lagere
kosten per pagina dan kleurenlaserprinters1.

● Gebruik het handige 10,9-cm HP TouchSmart display
om rechtstreeks, zonder pc van het web te printen met
een toenemend aantal web-gebaseerde Apps.7

● Voordelig uit met individuele inktcartridges,
high-capacity XL inktcartridges voor gebruikers die
frequent printen.3

● Altijd en overal rechtstreeks vanaf elk mobiel apparaat
printen naar de all-in-one met HP ePrint.2

● Besparen op externe printkosten: levendig, hoogwaardig
marketingmateriaal creëren met HP Officejet inkt.

● Een reeks innovatieve functies, waaronder dubbelzijdig
kopiëren van ID-kaarten.

● ENERGY STAR-gekwalificeerde all-in-one gebruikt tot
50% minder energie dan laserprinters.4

● Schitterende kopieën maken – CopySmart technologie
zet kopieën recht en maakt de achtergrond schoon.

Snelle printprestaties delen in het vaste of draadloze
netwerk.5
● Printsnelheden vergelijkbaar met die van laserprinters:
tot 15 ppm in zwart/11 ppm in kleur6; conceptkwaliteit
prints met 35 ppm in zwart/34 ppm in kleur.
● De prestaties delen in het draadloze of Ethernet netwerk
of rechtstreeks aansluiten met Hi-speed USB 2.0.5
● Hogere productiviteit met automatisch dubbelzijdig
printen; Dubbelzijdige documentinvoer voor 50 vel ook
voor dubbelzijdig kopiëren, scannen en faxen.
● Veelzijdig apparaat om meer te doen – digitale faxen
versturen, direct naar een pc of e-mail scannen en meer.
Tot 50% minder energie verbruiken dan met kleurenlaserprinters.4
● Tot 50% papier besparen met een automatische duplexmodule.

●

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Recycle uw computerhardware en printsupplies. Kijk voor informatie op onze website.

1Vergelijkingen van energieverbruik van de meeste kleurenlaser AiO's onder €400 exclusief BTW, maart 2010; meer informatie: www.hp.com/eur/mybusiness. OJ Pro ISO opbrengst met
cartridges met de hoogste capaciteit bij continu printen, zie www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat. Meer informatie op: www.hp.com/go/ePrintCenter.
3XL-cartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft.

4Vergelijkingen van energieverbruik van de meeste kleurenlaser AiO's onder €400 exclusief BTW, maart 2010; meer informatie: www.hp.com/eur/mybusiness. Energieverbruik gebaseerd op HP
tests volgens de criteria van de TEC testmethode van het ENERGY STAR® programma.

5Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.

6Gebaseerd op ppm-metingen met ISO/IEC 24734. Standaard geldt voor inkjet- en laserproducten, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op:
www.hp.com/go/inkjetprinter.

7Een wireless access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Beschikbaarheid van Apps varieert per land en taal, voor services is registratie vereist. Meer informatie op:
www.hp.com/go/ePrintCenter.

HP Officejet Pro 8500A Plus e-all-in-one printer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Functies

Printen, faxen, scannen, kopiëren, web

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Scherm

10,9-cm CGD (grafisch kleurendisplay), touchscreen

Software

I.R.I.S. OCR-software

Standaard interfacemogelijkheden

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 PictBridge; 1 Wireless 802.11b/g/n; 2 RJ-11
modempoorten; geheugenkaartslots

Mobiele printcapaciteit

Apple AirPrint™

Compatibele geheugenkaarten

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MagicGate Memory Stick
Duo; Memory Stick Micro (adapter vereist, wordt afzonderlijk verkocht); Secure
Digital (SD); Secure Digital High Capacity (SDHC); miniSD, microSD,
microSDHC (adapter vereist, wordt afzonderlijk verkocht); MultimediaCard
(MMC), Secure MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC),
MMC Mobile, MMCmicro (adapter vereist, wordt afzondelijk verkocht)

Standaard printertalen

HP PCL 3-GUI

Printresolutie

Zwart (presentatiemodus): 1200 x 1200 dpi; Kleur (presentatiemodus): 4800 x
1200 dpi

Printsnelheid

Zwart (ISO): Tot 15 ppm; Kleur (ISO): Tot 11 ppm

Printmogelijkheden

Ondersteuning voor direct printen: Ja (geheugenkaarten, PictBridge camera's)

Aanbevolen gebruik

Maandelijks, A4: 15.000 pagina's

Faxresolutie

Zwart (standaard): 203 x 98 dpi

faxfuncties

Faxen: Ja, kleur; Automatische nummerherhaling: Ja; Uitgestelde faxverzending:
Ja; Fax groepsverzending: 48 bestemmingen

Scansnelheid

Scansnelheid (ADF, A4): 7,5 ppm (200 ppi, zwartwit), 5,6 ppm (200 ppi, kleur);

Type scanner/Technologie

Flatbed, automatische documentinvoer; Contact Image Sensor (CIS)

Invoermodi voor scannen

Scannen, kopiëren, faxen, e-mailen via het bedieningspaneel of software

Bestandsformaat voor scannen

Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf), Tekst
(.txt), TIFF (.tif)

Scanresolutie

Hardware: 4800 x 4800 dpi; Optisch: Tot 4800 dpi

Bitdiepte/Grijstinten

24-bits 256

Maximum scanformaat

215,9 x 355,6 mm

Kopieerresolutie

Zwarte tekst en afbeeldingen: 1200 x 600 dpi; Kleur: 1200 x 600 dpi

Kopieersnelheid

Zwart (ISO): 7 kpm; Kleur (ISO): 6,5 kpm

Maximum aantal kopieën

Tot 99 kopieën

Kopieën vergroten/verkleinen

25 tot 400%

Ondersteunde mediatypen

Gewoon papier, gewoon papier extra zwaar, HP helderwit papier, HP Premium
inkjetpapier, HP Premium presentatiepapier, andere inkjetmedia, HP Advanced
Photo Paper, HP Everyday fotopapier mat, andere fotomedia, HP Premium inkjet
transparanten, andere transparanten, andere speciale media, andere
wenskaarten, HP brochurepapier 180 gr, glanzend, HP mat brochure- en
flyerpapier, HP brochurepapier, mat, drieslag, ander brochurepapier, kaarten

Ondersteunde mediaformaten

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x
257 mm), 100 x 150 mm

Mediaformaten, afwijkend

76 x 127 tot 216 x 356 mm

Ondersteund mediagewicht

Lade 1: 60 tot 105 gr/m² (gewone media), 60 tot 250 gr/m² (speciale media),
tot 200 gr/m² (kaarten); lade 2: 60 tot 105 gr/m² (gewone media)

Papierverwerking standaard/invoer

Invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer voor 35 pagina's;
Uitvoerlade voor 150 vel;
Duplexopties: Automatisch (standaard); Envelopinvoer: Nee; Standaard
papierladen: 1;
Invoercapaciteit: Maximum invoercapaciteit: Tot 500 vel, Tot 55 vel fotopapier,
Tot 70 vel transparanten, Tot 20 enveloppen
Uitvoercapaciteit: Maximum uitvoercapaciteit: 150 vel; Tot 60 vel transparanten;
Tot 60 kaarten; Tot 15 enveloppen

Minimum systeemeisen

PC: Windows® 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB (32-bits)
of 2 GB (64-bits) RAM, 1,5 GB vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort; Windows Vista®: 800-MHZ 32-bits (x86) of
64-bits (x64) processor, 512 MB RAM, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive
of internetverbinding, USB-poort; Microsoft® Windows® XP (32-bits) (SP2): Intel®
Pentium® II, Celeron® of compatibele processor; 233-MHz of hoger; 128 MB
RAM, 750 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding,
USB-poort;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor;
300 MB vrije schijfruimte

Compatibele besturingssystemen

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

ENERGY STAR-gekwalificeerd

Ja

Voeding

Afmetingen
Gewicht
Meegeleverd in de doos

Garantie

Land van herkomst
Accessoires
Supplies

Service- en supportopties

Type voeding: Extern
Voeding: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50 tot 60 Hz
Stroomverbruik: 28 Watt (printen), 26 Watt (kopiëren of scannen), 6,3 Watt
(standby), 2,5 Watt (slaap), 0,6 Watt (handmatig uit)
b x d x h: 502 x 428 x 308 mm (zonder duplexmodule geïnstalleerd)
12,65 kg
CM756A HP Officejet Pro 8500A Plus e-all-in-one (A910g); HP automatische
duplexmodule; HP 940 zwarte Officejet inktcartridge; HP 940 introductie
inktcartridges (cyaan, magenta, geel); HP 940 Officejet printkoppen (zwart
en geel, magenta en cyaan); printersoftware en gebruikershandleiding op
cd-rom; installatiegids; installatieposter; netsnoer; telefoonsnoer
Drie jaar HP hardwaregarantie na registratie (meer informatie op:
www.hp.com/eur/mybusiness). Garantie- en supportopties variëren per
product, land en lokale wettelijke vereisten.
Geproduceerd in China
CM759A HP Officejet Pro 8500A serie papierlade voor 250 vel
C4902AE HP 940 zwarte Officejet inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 1000 pagina's*
C4906AE HP 940XL zwarte Officejet inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 2200 pagina's*
C4907AE HP 940XL cyaan Officejet inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 1400 pagina's*
C4908AE HP 940XL magenta Officejet inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 1400 pagina's*
C4909AE HP 940XL gele Officejet inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 1400 pagina's*
C4900A HP 940 zwarte en gele Officejet printkop
C4901A HP 940 magenta en cyaan Officejet printkop
CG898AE HP 940XL Officejet brochure value pack, 100 vel/210 x 297 mm
Q6592A HP Professional inkjetpapier, mat, 100 vel, A4/210 x 297 mm
CHP210 HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies of de verpakking
UG076E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
UG199E HP Care Pack, exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar
UG279E HP Care Pack, retour aan depot, 3 jaar. (UG279E: alleen Baltisch
gebied, Griekenland, Polen, Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische Republiek,
Slowakije, Hongarije. UG076E/UG199E: De rest van Europa).

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving
te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door
middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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