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

Ideal para pequenas empresas que necessitem de uma
all-in-one que proporcione resultados profissionais, a um
baixo custo, e conectividade Ethernet.

Imprima documentos profissionais a cores, ao mais
baixo custo da classe1.

Partilhe funcionalidades de elevada produtividade
em vários PC na sua rede Ethernet.

● Imprima documentos a cores com qualidade profissional
ao mais baixo custo por página, em comparação com
all-in-ones da mesma classe1.

● Imprima a velocidades equivalentes a impressoras laser
até 10 ppm a preto/7 ppm a cores5; velocidades de
rascunho até 32 ppm a preto/31 ppm a cores.

● Obtenha grande valor com os tinteiros individuais –
tinteiros XL de alta capacidade disponíveis para
impressões frequentes.3

● Partilhe o desempenho na sua rede Ethernet ou ligue-se
directamente com Hi-speed USB 2.0.

● Poupe também nos custos com impressões externas –
crie materiais de marketing de elevado impacto e
intensos com tinteiros HP Officejet.
● Crie folhetos e panfletos sem margens com gráficos de
cores ricas, utilizando papel fotográfico ou para
panfletos.

● Maximize a produtividade com um tabuleiro para 250
folhas e um alimentador automático de documentos
para 35 folhas;
● Faça mais com este dispositivo versátil – envie faxes
digitais, digitalize instantaneamente para um PC ou
e-mail, e ainda mais.

Desfrute da comodidade da impressão "em
qualquer altura, em qualquer lugar" a partir de
dispositivos móveis.2
● Imprima de qualquer dispositivo móvel – em qualquer
altura e em qualquer lugar – directamente para a sua
all-in-one com o HP ePrint.2
● Aceda e controle uma gama completa de funções de
impressão, digitalização, cópia e fax com o intuitivo
ecrã HP TouchSmart de 6 cm.
● Capture pormenores de documentos ID de forma rápida
e fácil – copie documentos de identificação de um lado
da folha de papel.
● Imprima documentos e fotografias directamente a partir
de cartões de memória, sem um PC, utilizando o ecrã
HP TouchSmart incorporado.

Utilize até menos 40% de energia do que com impressoras laser a cores.4
● Economize papel visualizando e armazenando faxes eletronicamente.
● Funcionalidade de poupança de papel—imprima até seis páginas de um lado de uma
folha de papel.
●

Certificado pela ENERGY STAR®

Recicle o hardware do seu computador e comsumíveis de impressão. Descubra como no nosso
sítio web.

1Com base na comparação de custos por página para AiO a jacto de tinta com fax <€200, sem IVA, para os principais fornecedores à data de Março de 2010. Para obter mais informações,
consulte www.hp.com/eur/mybusiness. Excluindo AiO HP Officejet Pro. OJ CPP com base no rendimento ISO de produtos disponíveis à data de Setembro de 2010, com tinteiros de maiores
capacidades, baseado em impressões contínuas. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Requer uma ligação à Internet para a impressora; A funcionalidade funciona com qualquer dispositivo com capacidade para Internet e e-mail; Para mais informações, consulte
www.hp.com/go/eprintcenter.

3Tinteiros XL não incluídos, para adquirir em separado.

4Com base nos resultados de utilização de energia, comparando a maioria das AiO laser a cores <€400, sem IVA, em Março de 2010; para obter mais informações, consulte
www.hp.com/eur/mybusiness. Consumo de energia baseado em testes da HP de acordo com os critérios do método de teste TEC do programa ENERGY STAR®.

5Com base em ppm medidos, utilizando a ISO/IEC 24734. Aplicável a produtos a jacto de tinta e laser e exclui primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte
www.hp.com/go/inkjetprinter.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Funções

Impressão, cópia, digitalização, fax, web

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Ecrã

LCD de 6 cm (480 x 234 mm) (gráficos a cores)

Conectividade de Série

USB 2.0, Ethernet, ranhuras para cartões de memória, RJ-11 p/ fax

Tecnologias Sem Cabos

Não aplicável

Compatibilidade da placa de
memória

Secure Digital; Secure Digital de alta capacidade (SDHC); MultimediaCard;
Secure MultimediaCard; MultimediaCard de tamanho reduzido
(RS-MMC)/MMCmobile (adaptador não incluído, para adquirir em separado);
MMCmicro/miniSD/microSD (adaptador não incluído, para adquirir em
separado); Cartão xD Picture; Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick
PRO; Memory Stick PRO Duo

Linguagens de Impressora de Série

HP PCL 3 GUI

Resolução de impressão

Preto (melhor): Até 600 x 600 ppp prestados a preto (ao imprimir a partir de
um computador); Cor (melhor): Até 4800 x 1200 ppp

Velocidade de impressão

Preto (ISO): Até 10 ppm; A cores (ISO): Até 7 ppm
Preto (rascunho): Até 32 ppm; A cores (rascunho): Até 31 ppm

Capacidades de Impressão

Impressão sem Margens: Sim
Suporte para Impressão Directa: Sim (apenas cartões de memória)

Ciclo de produtividade

Mensalmente,A4: Até 7000 páginas

Resolução de fax

Preto (normal): 200 x 100 ppp

Velocidade do fax

3 seg. por página

funcionalidades de fax

Envio/recepção de faxes: Sim, cor; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax
Adiado: Sim (apenas a preto); Transmissão de fax: 20 locais

Velocidade de Digitalização

Velocidade de Digitalização (ADF, A4): Até 2,2 ppm (200 ppi, a preto e
branco), até 2,2 ppm (200 ppi, a cores);

Tipo de digitalização/Tecnologia

Base plana, alimentador automático de documentos; CIS

Alimentação

Dimensões do produto
Peso do produto
Conteúdo da embalagem

Garantia

País de Origem
Consumíveis

Modos de Entrada para Digitalização Digitaliz. painel dianteiro, Controlador HP, Serv. Web incorporado
Formato de Ficheiro de Digitalização

Tipo de ficheiro de digitalização suportado pelo software: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

resolução da digitalização

Hardware: Até 4800 x 4800 ppp; Óptica: Até 4800 ppp

Profundidade de Bits/Níveis da
escala de cinzentos

24 bits

Formato Máximo de Digitalização

216 x 297 mm

Resolução de cópia

Texto e Gráficos a Preto: Até 1200 ppp optimizados (a partir de 600 ppp de
entrada); Cor: Até 4800 x 1200 ppp optimizados (a partir de 1200 ppp de
entrada em papel fotográfico HP)

Velocidade de cópia

Preto (normal): Até 6 cpm (através de ADF); A cores (normal): Até 5 cpm
(através de ADF)

Número máximo de cópias

Até 100 cópias

Dimensionamento da Copiadora

25 até 400%

Tipos de suportes suportados

Papel normal, papel branco brilhante HP, papel HP premium, papel para
apresentações HP premium, mate, outro papel para jacto de tinta, papel
fotográfico HP premium plus, papel fotográfico HP premium, papel fotográfico
avançado HP, papel fotográfico normal HP, semi-brilhante, papel fotográfico
normal HP, mate, outro papel fotográfico, película para transparências a jacto
de tinta HP premium, outras películas para transparências, HP Iron-on transfer,
postais fotográficos HP, outro papel especial, postais brilhantes, postais mate,
papel para panfletos e folhetos HP, mate, outro papel brilhante para folhetos,
papel HP 180 g para folhetos, brilhante, outro papel mate para folhetos

Formatos de suporte suportados

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

Tamanhos Multimedia Personalizados

O Windows® não suporta tamanhos de papel personalizados. Mac: 76,2 x
101,6 a 215,9 x 762 mm (tabuleiro 1)

Peso Multimedia Suportado

A4: 60 a 105 g/m²; envelopes: 75 até 90 g/m²; postais HP: até 200 g/m²;
papel HP para fotografia: até 280 g/m²

Manuseamento de Papel
Standard/Entrada

tabuleiro de entrada p/ 250 folhas, alimentador automá. de doc. p/ 35 folhas
(ADF); Tabuleiro de saída para 50 folhas;
Opções Duplex: Nenhuma; Alimentador de Envelopes: Não; Tabuleiros para
Papel Standard: 1;
Capacidade de Entrada: Capacidade Máxima de Entrada: Até 250 folhas, Até
50 folhas etiquetas, Até 50 folhas transparências, Até 30 envelopes
Capacidade de Saída: Capacidade Máxima de Saída: Até 50 folhas

Requisitos Mínimos do Sistema

PC: Windows® 7: Processador 1 GHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64);
RAM de 1 GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits); 1,5 GB de espaço em disco; Unidade
de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet; porta USB; Windows Vista®:
Processador 800 MHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64); 512 MB de RAM;
2,0 GB de espaço em disco; Unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet;
porta USB; Microsoft® Windows® XP (32-bit) (SP2): Processadores Intel®
Pentium® II, Celeron® ou compatível; 233 MHz ou superior; 128 MB de RAM;
750 MB de espaço em disco; Unidade CD-ROM/DVD ou Internet;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5, ou processador Intel Core;
300 MB de espaço disponível em disco rígido

Sistemas Operativos Compatíveis

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

Certificado ENERGY STAR

Sim

Opções de Serviço e Suporte

Tipo de fonte de alimentação: Externo
Requisitos de Energia: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo de Energia: 50 watts no máximo, 36,62 watts (impressão activa),
3,9 watts (inactiva), 0,40 watts (desligada)
l x pr x a: 476 x 409 x 258 mm
8,1 kg
CN555A e-All-in-One HP Officejet Pro 6500A (E710a); Tinteiro HP Officejet
920 Preto; Tinteiros de iniciação HP 920 (Ciano, Magenta, Amarelo);
Cabeça de Impressão HP 920 Officejet); software da impressora e guia do
utilizador em CD-ROM; guia informação básica; póster de instalação; cabo
de alimentação; cabo de telefone
Garantia limitada HP padrão de um ano para o hardware. A garantia e as
opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação
local.
Fabricado na China.
CD971AE Cartucho de impressão Preto HP 920 Officejet
Rendimento médio do cartucho 420 páginas*
CD975AE Tinteiro Preto HP Officejet 920XL
Rendimento médio do cartucho 1200 páginas*
CD972AE Cartucho de impressão Turquesa HP 920XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 700 páginas*
CD973AE Cartucho de impressão Magenta HP 920XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 700 páginas*
CD974AE Cartucho de impressão Amarelo HP 920XL Officejet
Rendimento médio do cartucho 700 páginas*
CH081AE HP 920XL Officejet Value Pack de 50 folhas/A4/210 x 297 mm
Q6592A Papel HP Professional Matt Inkjet, 100 folhas/A4/210 x 297 mm
C6818A Papel HP Professional Glossy Inkjet 50 folhas/A4/210 x 297 mm
CHP210 Papel HP para impressão-500 folhas/A4/210 x 297 mm
Para mais informação acerca do rendimento, visite
www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
UG072E HP Care Pack, Serviço de Substituição Dia Útil Seguinte, 3 anos
UG196E HP Care Pack, Serviço de Substituição (tempo total standard de
prestação do serviço), 3 anos
UG245E HP Care Pack, serviço de Devolução ao Armazém, 3 anos.
(UG245E: Somente países Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia, EEM, Eslovénia,
Republica Checa, Eslováquia, Hungria. UG0712E/UG196E: resto da
Europa).

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o
seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com
assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades
através dos serviços HP Care Pack.

Para mais informações, visite o nosso site da Internet em http://www.hp.com
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