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

Ideal pentru afaceri mici care necesită un echipament
all-in-one care să asigure rezultate profesionale la cost
redus şi conectivitate Ethernet.

Imprimaţi documente profesionale cu culori la cel
mai mic cost din clasă1.

Partajaţi caracteristici de înaltă productivitate între
mai multe PC-uri din reţeaua Ethernet.

● Imprimaţi documente color de calitate profesională la cel
mai mic cost pe pagină în comparaţie cu produsele
inkjet din aceeaşi clasă1.

● Imprimaţi la viteze echivalente cu ale unei imprimante
cu laser, de până la 10 ppm alb-negru/ 7 ppm color5;
viteze în mod ciornă de până la 32 ppm alb-negru/
31 ppm color.

● Obţineţi o valoare deosebită cu cernelurile separate –
cartuşele de cerneală XL de mare capacitate disponibile
pentru imprimări frecvente.3
● Reduceţi şi costurile cu imprimarea externă – creaţi
materiale de marketing în culori vii, de mare impact,
utilizând cernelurile HP Officejet.
● Produceţi broşuri şi pliante fără chenar cu imagini în
culori bogate utilizând hârtie pentru broşuri sau
fotografică.

● Partajaţi performanţele prin reţeaua Ethernet sau
conectaţi-vă direct prin interfaţa USB 2.0 de mare
viteză.
● Creşteţi productivitatea utilizând o tavă de hârtie pentru
250 de coli şi alimentatorul automat de documente
pentru 35 de coli.
● Realizaţi mai multe cu acest dispozitiv versatil – trimiteţi
faxuri digitale, scanaţi instantaneu către PC sau e-mail,
şi nu numai atât.

Experimentaţi comoditatea imprimării „oricând,
oriunde” de la dispozitive mobile.2
● Imprimaţi de pe orice dispozitiv mobil – oriunde,
oricând – direct la echipamentul all-in-one, cu HP
ePrint.2
● Accesaţi şi controlaţi o gamă completă de funcţii de
imprimare, scanare, copiere şi de lucru cu faxul prin
ecranul intuitiv HP TouchSmart de 6 cm.
● Capturaţi rapid şi simplu detaliile cărţilor de identitate –
copiaţi cărţi de identitate faţă-verso pe o faţă a hârtiei.
● Imprimaţi documente şi fotografii direct de pe carduri de
memorie, fără PC, utilizând ecranul HP TouchSmart
încorporat.

Utilizaţi cu până la 40% mai puţină energie decât cu modelele laser color.4
● Economisiţi hârtia prin vizualizarea şi stocarea electronică a faxurilor.
● Caracteristică de economisire a hârtiei – imprimaţi până la şase pagini pe o faţă a unei
coli de hârtie.
●

Certificat ENERGY STAR®

Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de imprimare.
Aflaţi cum pe site-ul nostru Web.

1Pe baza costului pe pagină comparat cu cel de la echipamentele inkjet AiO cu fax, cu preţuri sub 200 € fără TVA, de la furnizori importanţi, începând cu martie 2010. Pentru detalii, accesaţi
www.hp.com/eur/mybusiness. Exclude echipamentele HP OfficeJet Pro AIO. CPP OJ bazat pe randamentul ISO al produselor oferite începând cu septembrie 2010, cu cartuşe de capacitate
maximă, la imprimare continuă. Pentru detalii, accesaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet şi de e-mail. Pentru detalii, accesaţi www.hp.com/go/eprintcenter.
3Cartuşele XL nu sunt incluse, se achiziţionează separat.

4Pe baza rezultatelor referitoare la consumul de energie în comparaţie cu majoritatea echipamentelor laser color AiO cu preţuri sub 400 €, fără TVA, martie 2010; pentru detalii, accesaţi
www.hp.com/eur/mybusiness. Consumul de energie se bazează pe testarea HP în conformitate cu criteriile metodei de testare TEC a programului ENERGY STAR®.

5Se bazează pe numărul de ppm stabilit conform ISO/IEC 24734. Standardul se aplică produselor inkjet şi laser şi exclude primul set de documente de test. Pentru detalii, accesaţi
www.hp.com/go/inkjetprinter.

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

SPECIFICAŢII TEHNICE
Funcţii

Imprimare, copiere, scanare, fax, Web

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Ecran

LCD de 6 cm (480 x 234 mm) (imagini color)

Conectivitate standard

USB 2.0, Ethernet, sloturi pentru carduri de memorie, fax RJ-11

Tehnologii wireless

Neaplicabil

Compatibilitate card de memorie

Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure
MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile
(adaptorul nu este inclus, se achiziţionează separat);
MMCmicro/miniSD/microSD (adaptorul nu este inclus, se achiziţionează
separat); card xD-Picture; Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick PRO;
Memory Stick PRO Duo

Limbaje de imprimantă standard

HP PCL 3 GUI

Rezoluţie de imprimare

Negru (optim): Redare alb-negru de până la 600 x 600 dpi (în cazul imprimării
de la un computer); Culoare (optim): Până la 4800 x 1200 dpi

Viteză de imprimare

Negru (ISO): Până la 10 ppm; Color (ISO): Până la 7 ppm
Negru (ciornă): Până la 32 ppm; Color (ciornă): Până la 31 ppm

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără chenar: Da
Imprimare directă acceptată: Da (numai carduri de memorie)

Volum de lucru

Lunar, A4: Până la 7000 pagini

Rezoluţie fax

Negru (standard): 200 x 100 dpi

Viteză fax

3 s pentru o pagină

facilităţi fax

Fax: Da, color; Reapelare automată: Da; Expediere programată fax: Da (numai
negru); Difuzare fax: 20 locaţii

Viteză de scanare

Viteză de scanare (ADF, A4): Până la 2,2 ppm (200 ppi, alb-negru), până la 2,2
ppm (200 ppi, color);

Tip scanare/Tehnologie

Plan, ADF; CIS

Moduri de intrare scanare

Scanare de la panoul frontal, driver HP, server Web încorporat

Format fişier scanat

Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face
căutări (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 4800 x 4800 dpi; Optic: Până la 4800 dpi

Adâncime biţi/Nivele de gri

24 biţi

Dimensiune maximă scanare

216 x 297 mm

Rezoluţie copie

Text şi imagini în negru: Până la 1200 dpi optimizat (de la 600 dpi la intrare);
Color: Până la 4800 x 1200 dpi optimizaţi (de la 1200 dpi la intrare pe hârtie
foto HP)

Viteză de copiere

Negru (normal): Până la 6 cpm (prin ADF); Color (normal): Până la 5 cpm (prin
ADF)

Număr maxim de copii

Până la 100 de copii

Redimensionarea copierii

25 la 400%

Tipuri suport acceptate

Hârtie simplă, hârtie albă strălucitoare HP, hârtie premium HP, hârtie pentru
prezentări HP Premium, mată, alte hârtii inkjet, hârtii foto HP premium plus, hârtii
foto HP premium, hârtii foto HP advanced, hârtie foto HP everyday, semilucioasă,
hârtie foto HP everyday, mată, alte hârtii foto, film transparent HP premium Inkjet,
alte filme transparente, suporturi HP pentru transfer termic, cartele foto HP, alte
hârtii speciale, felicitare lucioasă, felicitare mată, hârtie HP pentru broşuri şi
pliante, mată, alte hârtii lucioase pentru broşuri, hârtie HP de 180 g pentru
broşuri, lucioasă, alte hârtii pentru broşuri mate

Dimensiuni de suporturi acceptate

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

Dimensiuni suporturi personalizate

Windows® nu acceptă dimensiuni de hârtie particularizate. Mac: 76,2 x 101,6
– 215,9 x 762 mm (tava 1)

Greutate acceptată pentru suporturi

A4: 60 - 105 g/m²; plicuri: 75 - 90 g/m²; cartele HP: până la 200 g/m²; hârtie
foto HP: până la 280 g/m²

Manipulare standard hârtie/intrare

Tavă de intrare pentru 250 de coli, alimentator automat de documente (ADF)
pentru 35 de coli; tavă ieşire de 50 coli;
Opţiuni duplex: Nimic; Alimentator de plicuri: Nu; Tăvi de hârtie standard: 1;
Capacităţi de intrare: Capacitate maximă de intrare: Până la 250 de coli, Până
la 50 de coli etichete, Până la 50 de coli folii transparente, Până la 30 de plicuri
Capacităţi de ieşire: Capacitate maximă de ieşire: Până la 50 de coli

Cerinţe minime de sistem

PC: Windows® 7: procesor de 1 GHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi
(x64); RAM de 1 GB (32 de biţi) sau de 2 GB (64 de biţi); 1,5 GB spaţiu pe
hard disk; unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet; port USB; Windows
Vista®: procesor de 800 MHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64); 512
MB RAM; 2,0 GB spaţiu pe hard disk; unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de
Internet; port USB; Microsoft® Windows® XP (32 de biţi) (SP2): procesor Intel®
Pentium® II, Celeron® sau compatibil; 233 MHz sau superior; 128 MB RAM;
750 MB spaţiu pe hard disk; unitate CD-ROM/DVD sau Internet;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: procesor PowerPC G4, G5 sau Intel Core; 300
MB spaţiu disponibil pe hard disk

Sisteme de operare compatibile

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

Certificat ENERGY STAR

Da

Alimentare curent

Dimensiunile produsului
Greutate produs
Ce se găseşte în cutie

Garanţie

Ţara de origine
Consumabile

Opţiuni de service şi asistenţă

Tip sursă de alimentare: Extern
Cerinţe de alimentare: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consum de energie: Maxim 50 W, 36,62 W (imprimare activă), 3,9 W
(repaus), 0,40 W (oprire manuală)
l x a x î: 476 x 409 x 258 mm
8,1 kg
CN555A HP Officejet 6500A e-All-in-One (E710a); cartuş de cerneală HP
920 Officejet negru; cartuşe de cerneală de început HP 920 (cyan, magenta,
galben); cap de imprimare HP 920 Officejet); software şi ghid de utilizare
pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de iniţiere; poster de instalare; cablu de
alimentare; cablu telefonic
Un an garanţie standard limitată pentru hardware HP. Opţiunile de garanţie
şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele legislaţiei
locale.
Produs în China.
CD971AE Cartuş de cerneală Officejet HP 920 negru
Capacitateea medie a cartuşului 420 pagini*
CD975AE Cartuş de cerneală Officejet HP 920XL negru
Capacitateea medie a cartuşului 1200 pagini*
CD972AE Cartuş de cerneală Officejet HP 920XL cyan
Capacitateea medie a cartuşului 700 pagini*
CD973AE Cartuş de cerneală Officejet HP 920XL magenta
Capacitateea medie a cartuşului 700 pagini*
CD974AE Cartuş de cerneală Officejet HP 920XL galben
Capacitateea medie a cartuşului 700 pagini*
CH081AE Pachet de valoare HP 920XL Officejet -50 de coli/A4/210 x 297
mm
Q6592A Hârtie inkjet HP Professional mată - 100 de coli/A4/210 x 297
mm
C6818A Hârtie inkjet HP Professional lucioasă - 50 de coli/A4/210 x 297
mm
CHP210 Hârtie HP pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj
UG072E HP Care Pack, cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, 3 ani
UG196E HP Care Pack, cu înlocuire (durată standard de returnare), 3 ani
UG245E HP Care Pack, returnare la depozit, 3 ani. (UG245E: doar ţările
baltice, Grecia, Polonia, Turcia, EEM, Slovenia, Republica Cehă, Slovacia,
Ungaria. UG0712E/UG196E: restul Europei).

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente
IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi
adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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