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

Ideális az alacsony költséget, professzionális
eredményeket és Ethernet-csatlakozást biztosító,
többfunkciós eszközöket igénylő kisvállalkozások
számára.

Professzionális minőségű dokumentumok
nyomtatása, kategóriájukban a legolcsóbb
színekkel1.

A meglévő Ethernet-hálózaton a nagy
termelékenységű funkciók sok számítógéppel
megoszthatók.

● Professzionális minőségű színes nyomtatás, azonos
kategóriájú többfunkciós nyomtatókhoz képest a
legalacsonyabb oldalköltséggel1.

● A lézernyomtatókéval megegyező sebesség: akár 10
fekete / 7 színes oldal percenként5; akár 32 fekete /
31 színes oldal percenként vázlatnyomtatási sebesség.

● Az önálló tintapatronok igen gazdaságosak – a gyakori
nyomtatáshoz XL tintapatronok is rendelkezésre állnak.3

● Teljesítménymegosztás a meglévő Ethernet hálózaton,
vagy közvetlen csatlakozás a nagy sebességű USB 2.0
kapcsolattal.

● Megtakarítás a külső nyomtatási költségeken is – élénk
színű, hatásos marketinganyagok létrehozása HP
Officejet tintákkal.
● A brosúra- vagy fotópapírok használatával színpompás,
szegélymentes szórólapok és brosúrák állíthatók elő.

● Termelékenységet fellendítő, 250 lapos papírtálca és
35 lapos automatikus dokumentumadagoló.
● Ez a sokoldalú eszköz jobb eredményt biztosít –
digitális faxküldés, lapolvasás közvetlenül a
számítógépbe vagy e-mailbe, és egyebek.

"Bárhol, bármikor" jellegű, kényelmes nyomtatás
mobileszközökről.2
● Nyomtatás bármilyen mobileszközről – bárhol, bármikor
– közvetlenül a többfunkciós eszközre, a HP ePrint
segítségével.2
● Az intuitív, 6 cm-es HP TouchSmart képernyővel a
nyomtatási, lapolvasási, másolási és faxfunkciók teljes
körűen elérhetők és vezérelhetők.
● Igazolványok adatainak gyors és könnyed rögzítése – a
kétoldalas azonosító kártyák a papír azonos oldalára
másolhatók.
● Dokumentumok és fényképek nyomtatása közvetlenül
memóriakártyákról, számítógép nélkül, a beépített HP
TouchSmart képernyő használatával.

A színes lézerkészülékekhez képest akár 40%-kal kisebb energiafogyasztás.4
● A faxok elektronikus megtekintésével és tárolásával papír takarítható meg.
● Papírtakarékos funkció – akár hat oldal nyomtatása egy papírlap azonos oldalára.
●

ENERGY STAR® minősítés

A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.

1A nagyobb kereskedők által forgalmazott, nettó 200 eurónál olcsóbb, faxfunkcióval is rendelkező, tintasugaras többfunkciós termékekkel összehasonlított oldalköltségek alapján, 2010 márciusi

adatok. Részletek: www.hp.com/eur/mybusiness. A HP Officejet Pro többfunkciós nyomtatók kivételével. Officejet oldalköltség a 2010 szeptemberétől kapható termékek ISO értékeinek alapján, a
legnagyobb kapacitású nyomtatópatronokkal, folyamatos nyomtatás esetén. Részletek: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2A nyomtatóhoz internetcsatlakozást igényel. A funkció minden internethez és e-mailhez alkalmas eszközzel működik. Részletek: www.hp.com/go/eprintcenter.
3Az XL patronok nem tartozékok, külön vásárolhatók meg.

4A nettó 400 eurónál olcsóbb, színes lézeres többfunkciós termékek többségét összehasonlító energiafogyasztási eredmények alapján, 2010 március; részletek: www.hp.com/eur/mybusiness. Az
energiafogyasztás a HP által az ENERGY STAR® programnak a jellemző áramfogyasztás mérésére vonatkozó szempontjai szerint elvégzett tesztelésén alapul.

5Az ISO/IEC 24734 előírásai alapján mért percenkénti oldalmennyiség alapján. A szabvány a tintasugaras és lézeres termékekre vonatkozik, és nem foglalja magába a tesztdokumentumok első
sorozatát. Részletek: www.hp.com/go/inkjetprinter.
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MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Képernyő

6 cm-es (480 x 234 mm-es) LCD (színes grafika)

Szabvány csatlakoztathatóság

USB 2.0. Ethernet, memóriakártya-csatlakozók, RJ-11 fax

Vezeték nélküli eszközök

Nem alkalmazható

Memóriakártya kompatibilitás

Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure
MultimediaCard; Csökkentett méretű MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile
(az adapter nem tartozék, külön vásárolható meg); MMCmicro/miniSD/microSD
(az adapter nem tartozék, külön vásárolható meg); xD-Picture Card; Memory
Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick PRO; Memory Stick PRO Duo

Szabvány nyomtató-parancsnyelvek

HP PCL 3 GUI

Nyomtatási felbontás

Fekete (legjobb): Akár 600 x 600 leképezési dpi felbontású fekete nyomtatás
(számítógépről); Színes (legjobb): Legfeljebb 4800 x 1200 dpi

Nyomtatási sebesség

Fekete (ISO): Akár 10 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 7 oldal percenként
Fekete (vázlat): Akár 32 oldal percenként; Színes (vázlat): Akár 31 oldal
percenként

Nyomtatási képességek

Szegély nélküli nyomtatás: Igen
Közvetlen nyomtatás támogatása: Igen (csak memóriakártyák)

Terhelhetőség

Havonta, A4: Max. 7000 oldal

Faxfelbontás

Fekete (normál): 200 x 100 dpi

Fax sebessége

3 mp/oldal

faxolási jellemzők

Faxolás: Igen, színes; Automatikus újrahívás: Igen; Késleltetett faxküldés: Igen
(csak fekete); Körfaxolás: 20 hely

Beolvasás sebessége

Beolvasási sebesség (automatikus lapadagoló, A4): Akár 2,2 oldal (200 ppi,
fekete-fehér) percenként, akár 2,2 oldal (200 ppi, színes) percenként;

Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők

Síkágyas, ADF; CIS

Lapolvasási bevitel

Előlapi lapolvasás, HP illesztőprogram, beágyazott webkiszolgáló

Beolvasási fájlformátum

Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF
(.tif)

Beolvasási felbontás

Hardver: Max. 4800 x 4800 dpi; Optikai: Max. 4800 dpi

Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei

24 bites

Maximális beolvasási méret

216 x 297 mm

Másolási felbontás

Fekete szöveg és grafika: Max. 1200 optimalizált dpi (600 dpi-s bemeneti
forrásból); Szín: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi (1200 dpi-s bemeneti
forrásból, HP fotópapírokon)

Másolás sebessége

Fekete (normál): Percenként akár 6 másolat (ADF-fel); Színes (normál): Percenként
akár 5 másolat (ADF-fel)

Maximális példányszám

Legfeljebb 100 másolat

Átméretezés fénymásolással

25–400%

Támogatott adathordozó-típusok

Sima papír, HP fényes fehér papír, HP Premium papír, HP Premium bemutató
papír, matt, egyéb tintasugaras papírok, HP Premium Plus fotópapírok, HP
Premium fotópapírok, HP Advanced fotópapírok, HP hétköznapi fotópapír,
félfényes, HP hétköznapi fotópapír, matt, egyéb fotópapírok, HP Premium
tintasugaras átlátszó fólia, egyéb átlátszó fóliák, HP rávasalható matrica, HP
fényképes levelezőlapok, egyéb különleges papírok, fényes üdvözlőkártya, matt
üdvözlőkártya, HP brosúra- és szórólappapír, matt, egyéb fényes brosúrapapírok,
HP brosúrapapír 180 g, fényes, egyéb matt brosúrapapírok

Támogatott hordozóméretek

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

Egyedi hordozóméretek

A Windows® operációs rendszer egyedi papírméretet nem támogat. Mac: 76,2
x 101,6 – 215,9 x 762 mm (1. tálca)

Hordozó támogatott súlya

A4: 60–105 g/m²; borítékok: 75–90 g/m²; HP kártyák: max. 200 g/m²; HP
fotópapír: max. 280 g/m²

Bemeneti papírvezető (tartozék)

250 lapos adagolótálca, 35 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF); 50
lapos kimeneti papírtartó;
Kétoldalas lehetőségek: Egyik sem; Borítékadagoló: Nem; Szabványos
papírtálcák: 1;
Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Akár 250 lap, Akár 50
lap címkék, Akár 50 lap írásvetítő fóliák, Legfeljebb 30 boríték
Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 50 lap

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 1 GB
(32 bites) vagy 2 GB (64 bites) RAM; 1,5 GB merevlemez-terület;
CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port; Windows Vista®:
800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 512 MB RAM; 2,0
GB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat;
USB-port; Microsoft® Windows® XP (32 bites) (SP2): Intel® Pentium® II,
Celeron® vagy kompatibilis processzor; 233 MHz vagy gyorsabb; 128 MB
RAM; 750 MB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD meghajtó vagy internet;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5 vagy Intel Core processzor;
300 MB szabad merevlemez-terület

Kompatibilis operációs rendszerek

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

ENERGY STAR minősítés

Igen

Áramellátás

A termék mérete
A termék tömege
A doboz tartalma

Garancia

Származási ország
Kellékek

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Tápegység típusa: Külső
Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Energiafogyasztás: Max. 50 W, 36,62 W (nyomtatás közben), 3,9 W (alvó
állapotban), 0,40 W (manuálisan kikapcsolva)
széles x mély x magas: 476 x 409 x 258 mm
8,1 kg
CN555A HP Officejet 6500A e-All-in-One (E710a); HP 920 fekete Officejet
tintapatron; HP 920 induló tintapatronok (ciánkék, magenta, sárga); HP 920
Officejet nyomtatófej); nyomtatószoftver és felhasználói kézikönyv
CD-ROM-on; termékismertető; üzembe helyezési útmutató; tápkábel;
telefonkábel
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak.
Gyártási hely: Kína
CD971AE HP 920 fekete Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 420 oldal*
CD975AE HP 920XL fekete Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 1200 oldal*
CD972AE HP 920XL cián Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 700 oldal*
CD973AE HP 920XL bíbor Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 700 oldal*
CD974AE HP 920XL sárga Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 700 oldal*
CH081AE HP 920XL Officejet gazdaságos csomag – 50 lap / A4 / 210 x
297 mm
Q6592A HP professzionális matt tintasugaras papír – 100 lap /A4/ 210 x
297 mm
C6818A HP professzionális fényes tintasugaras papír – 50 lap /A4/ 210 x
297 mm
CHP210 HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies
webhelyen vagy a termék csomagolásán
UG072E HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UG196E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG245E HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, 3 év. (UG245E: Csak a
balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia,
Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG0712E/UG196E: Európa többi
részén).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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