Tiskárna e-All-in-One HP Officejet 6500A

Ideální pro malé podniky požadující multifunkční zařízení
s nízkými náklady, profesionálními výsledky
a připojením k síti Ethernet.

Vytvářejte profesionální barevné dokumenty
s nejnižšími náklady ve třídě1.

Sdílejte vysoce produktivní funkce mezi více
počítači ve své síti Ethernet.

● Tiskněte barevné dokumenty v profesionální kvalitě
s nejnižšími náklady na stránku ve srovnání s ostatními
multifunkčními zařízeními této třídy1.

● Rychlost tisku odpovídající laserové tiskárně až
10 str./min černobíle a 7 str./min barevně5; tisk
konceptů rychlostí až 32 str./min černobíle
a 31 str./min barevně.

● Samostatné inkousty se skvělou užitnou hodnotou – pro
častý tisk jsou k dispozici velkokapacitní inkoustové
kazety XL.3
● Ušetříte i náklady na externí tisk – díky inkoustům HP
Officejet budou vaše marketingové materiály živé
a působivé.
● Tiskněte letáky a brožury bez okrajů s pestrou barevnou
grafikou na brožurový nebo fotografický papír.

● Výkon zařízení lze sdílet ve vaší síti Ethernet, případně
se můžete připojit přímo rozhraním USB 2.0 Hi-speed.
● Vyšší produktivita s automatickým oboustranným tiskem
a automatickým podavačem dokumentů na 35 listů.
● S tímto všestranným zařízením zvládnete více práce –
mimo jiné můžete odesílat digitální faxy a rychle
skenovat do počítače nebo e-mailu.

Dopřejte si pohodlí tisku z mobilních zařízení
kdykoli a kdekoli.2
● Se službou HP ePrint můžete na svém multifunkčním
zařízení tisknout přímo z kteréhokoli mobilního zařízení,
kdykoli a odkudkoli.2
● Ovládání široké řady funkcí tisku, skenování, kopírování
a faxování prostřednictvím 6cm displeje HP TouchSmart.
● Rychlé zachycení údajů identifikačních průkazu –
kopírování oboustranných průkazů na jednu stranu
papíru.
● Vestavěný displej HP TouchSmart umožňuje tisknout
dokumenty a fotografie přímo z paměťových karet bez
počítače.

Až o 40 % nižší spotřeba energie než u barevných laserových tiskáren.4
● Faxy prohlížejte a ukládejte elektronicky, a šetřete tak papír.
● Funkce šetření papírem – tisk až šesti stránek na jedinou stranu listu papíru.
●

Splňuje normu ENERGY STAR®

Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Více informací
najdete na našich webových stránkách.

1Na základě nákladů na stránku při srovnání inkoustových multifunkčních zařízení s faxem v ceně do 200 euro bez DPH od předních dodavatelů v březnu 2010. Podrobnosti naleznete na adrese
www.hp.com/eur/mybusiness. Nezahrnuje multifunkční zařízení HP Officejet Pro. Náklady na stránku u tiskáren OfficeJet podle výtěžnosti dle normy ISO u produktů dostupných v září 2010
s kazetami nejvyšší kapacity při souvislém tisku. Podrobnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Vyžaduje připojení tiskárny k Internetu. Funkce pracuje s libovolným zařízením s podporou Internetu a e-mailů. Podrobnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter.
3Kazety XL nejsou součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně.

4Vychází z výsledků porovnání spotřeby energie mezi barevnými laserovými multifunkčními zařízeními v ceně do 400 euro bez DPH v březnu 2010; podrobnosti naleznete na stránkách
www.hp.com/eur/mybusiness. Spotřeba energie podle testování společnosti HP podle kritérií testovacích metod TEC programu ENERGY STAR®.

5Podle počtu stran za minutu stanoveného normou ISO/IEC 24734. Norma platí pro inkoustové a laserové produkty a nezahrnuje první sadu testovacích dokumentů. Podrobnosti naleznete na
stránkách www.hp.com/go/inkjetprinter.

Tiskárna e-All-in-One HP Officejet 6500A

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Funkce

Tiskárna, kopírka, skener, fax, web

Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Monitor

6cm (480 x 234 mm) displej LCD (barevný grafický)

Standardní připojitelnost

USB 2.0, Ethernet, zásuvky pro paměťové karty, fax RJ-11

Bezdrátové technologie

Nepoužívá se

Kompatibilita paměťových karet

Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure
MultimediaCard; zmenšená karta MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile
(adaptér není součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně);
MMCmicro/miniSD/microSD (adaptér není součástí dodávky, nutno zakoupit
samostatně); xD-Picture Card; Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick
PRO; Memory Stick PRO Duo

Standardní tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI

Rozlišení při tisku

Černobíle (nejlepší): Černobílý tisk s rastrováním v rozlišení až 600 x 600
(z počítače); Barevně (nejlepší): Až 4 800 x 1 200 dpi

Rychlost tisku

Černá (ISO): Až 10 str./min; Barevně (ISO): Až 7 str./min
Černá (koncept): Až 32 str./min; Barevně (koncept): Až 31 str./min

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: ano
Podpora přímého tisku: Ano (pouze paměťové karty)

Pracovní využití

Měsíčně, A4: Až 7 000 stran

Rozlišení faxu

Černobíle (standardní): 200 x 100 dpi

Rychlost faxu

3 sek. na stránku

funkce pro faxování

Faxování: Ano, barevně; Automatické opakování volby: ano; Fax – odložené
odesílání: Ano (pouze v černé); Vysílání faxů: 20 míst

Rychlost skenování

Rychlost skenování (automatický podavač, A4): Až 2,2 str./min (200 obr./min,
černobíle), až 2,2 str./min (200 obr./min, barevně);

Typ skeneru/Technologie

Ploché provedení, ADF; CIS

Vstupní režimy skenování

Skenování z předního panelu, ovladač HP, integrovaný webový server

Formát skenovaných souborů

Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohledávatelný PDF (.pdf),
text (.txt), TIFF (.tif)

rozlišení skenování

Hardware: Až 4800 x 4800 dpi; Optické: Až 4800 dpi

Bitová hloubka/Úrovně odstínů šedé

24bitová

Maximální velikost skenování

216 x 297 mm

Rozlišení kopírování

Černý text a grafika: Optimalizované rozlišení až 1 200 dpi (ze vstupu 600
dpi); Barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi (při vstupu
1 200 dpi na papírech HP Photo)

Rychlost kopírování

Černá (normální): Až 6 kopií/min (přes ADF); Barevně (normální): Až
5 kopií/min (přes ADF)

Maximální počet kopií

Až 100 kopií

Kopírovací zařízení – změna velikosti

25 až 400 %

Podporované typy médií

Běžný papír, jasně bílý papír HP, papír HP Premium, prezentační papír HP
Premium, matný, další inkoustové papíry, fotopapíry HP Premium Plus, fotopapíry
HP Premium, fotopapíry HP Advanced, fotopapír HP Everyday, pololesklý,
fotopapír HP Everyday, matný, další fotopapíry, průhledná fólie HP Premium
Inkjet, další průhledné fólie, přenosový papír HP Iron-on, fotografické karty HP,
další speciální papíry, lesklá pohlednice, matná pohlednice, brožurový
a letákový papír HP, matný, další lesklé brožurové papíry, brožurový papír HP
180 g, lesklý, další matné brožurové papíry

Podporované formáty médií

ISO:A4;A5;A6;B5;B6;C6; JIS:B5;B6;B7; 76 x 127 až 216 x 355 mm

Vlastní velikosti médií

Systémy Windows® nepodporují vlastní formáty papíru. Mac: 76,2 x 101,6 až
215,9 x 762 mm (zásobník 1)

Podporovaná gramáž médií

A4: 60 až 105 g/m²; obálky: 75 až 90 g/m²; karty HP: až 200 g/m²;
fotografický papír HP photo paper až 280 g/m²

Manipulace s papírem - Standardní
vstup

Vstupní zásobník na 250 listů, automatický podavač dokumentů (ADF) na
35 listů; Výstupní zásobník na 50 listů;
Možnosti duplexního tisku: Žádné; Podavač obálek: Ne.; Standardní zásobníky
papíru: 1;
Kapacita vstupu: Maximální vstupní kapacita: Až 250 listů, Až 50 listů štítky, Až
50 listů fólie, Až 30 obálek
Kapacita výstupu: Maximální výstupní kapacita: Až 50 listů

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows® 7: 1GHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor; 1
GB 32 bitů nebo 2 GB 64 bitů paměti RAM; 1,5 GB místa na pevném disku;
jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu; port USB; Windows Vista®:
800MHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor; 512 MB RAM; 2,0 GB
místa na pevném disku; jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu; port
USB; Microsoft® Windows® XP 32bitový (SP2): procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® nebo kompatibilní typ; 233 MHz nebo vyšší; 128 MB RAM; 750 MB
místa na pevném disku; jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu;;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel Core;
300 MB volného místa na pevném disku

Kompatibilní operační systémy

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X
v10.5, v10.6; Linux (více informací najdete na stránkách
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Splňuje normu ENERGY STAR

ano

Napájení

Rozměry produktu
Hmotnost produktu
Co je obsaženo v krabici

Záruka
Země původu
Spotřební materiál

Možnosti služeb a podpory

Typ zdroje napájení: Externí
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotřeba: Maximálně 50 W, 36,62 W (tisk), 3,9 W (úsporný režim),
0,40 W (vypnuto)
š x h x v: 476 x 409 x 258 mm
8,1 kg
CN555A Tiskárna e-All-in-One HP Officejet 6500A (E710a); černá inkoustová
kazeta Officejet HP 920; úvodní inkoustové kazety HP 920 (azurová,
purpurová, žlutá); tisková hlava Officejet HP 920; software tiskárny
a uživatelská příručka na disku CD-ROM; příručka Začínáme; instalační leták;
napájecí kabel; telefonní kabel
Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a
podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.
Vyrobeno v Číně.
CD971AE Černá inkoustová kazeta HP 920 Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 420 stran*
CD975AE Černá inkoustová kazeta HP 920XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 1200 stran*
CD972AE Azurová inkoustová kazeta HP 920XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 700 stran*
CD973AE Purpurová inkoustová kazeta HP 920XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 700 stran*
CD974AE Žlutá inkoustová kazeta HP 920XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 700 stran*
CH081AE Sada HP 920XL Officejet Value, 50 listů/A4/210 x 297 mm
Q6592A Matný papír pro inkoustové tiskárny HP Professional – 100 listů/
A4 / 210 mm x 297 mm
C6818A Lesklý papír HP Professional Glossy Inkjet Paper pro inkoustové
tiskárny – 50 listů / A4 / 210 x 297 mm
CHP210 Tiskový papír HP – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
UG072E služba HP Care Pack , výměnná služba následující pracovní den, po
dobu 3 let
UG196E služba HP Care Pack, výměnná služba (standardní doba opravy),
po dobu 3 let
UG245E služba HP Care Pack, oprava v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UG245E: pouze Pobaltí, Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko a Maďarsko. UG0712E/UG196E: zbytek Evropy).

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
Tiskárna e-All-in-One HP Officejet 6500A CN555A
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