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

Ideálne pre malé podniky, ktoré potrebujú multifunkčné
zariadenie, ktoré prináša nízkonákladové, profesionálne
výsledky a konektivitu Ethernet.

Tlačte profesionálne dokumenty s najnižšou cenou
za farbu v triede1.

Zdieľajte vysoko produktívne vlastnosti na
niekoľkých PC na vašej sieti Ethernet.

● Tlačte farebné dokumenty profesionálnej kvality pri
najnižších nákladoch na stranu v porovnaní so
zariadeniami v rovnakej triede1.

● Tlačte rýchlosťou porovnateľnou s laserovou tlačiarňou
až 10 str./min čb a 7 str./min farebne5; rýchlosť tlače
návrhov až 32 str./min čb a 31 str./min farebne.

● Získajte vysokú hodnotu so samostatnými kazetami –
vysokokapacitné XL atramentové kazety pre častú tlač.3

● Zdieľajte výkon po Ethernet sieti alebo pripojte priamo
pomocou vysokorýchlostného USB 2.0.

● Šetrite tiež na externých tlačových nákladoch –
vytvárajte živé, veľmi pôsobivé marketingové materiály s
atramentmi HP Officejet.

● Zvýšte produktivitu so zásobníkom na 250 listov a
automatickým podávačom na 35 listov.

● Produkujte bezokrajové letáky a brožúry s bohatou
farebnou grafikou pomocou brožúrového alebo
fotopapiera.

● Stihnite viac s týmto všestranným zariadením –
odosielajte digitálne faxy, skenujte okamžite do PC
alebo e-mailu, a ešte viac.

Vychutnajte si pohodlie tlače „kedykoľvek,
kdekoľvek“ z mobilných zariadení.2
● Tlačte z akéhokoľvek mobilného zariadenia –
kdekoľvek, kedykoľvek – priamo do vášho zariadenia
všetko v jednom s HP ePrint.2
● Pristupujte a ovládajte celú škálu funkcií pre tlač,
skenovanie, kopírovanie a fax cez intuitívny 6 cm displej
HP TouchSmart.
● Snímajte detaily ID kariet rýchlo a jednoducho –
kopírujte obojstranné ID karty na jednu stranu papiera.
● Tlačte dokumenty a fotografie priamo z pamäťových
kariet bez použitia PC pomocou vstavanej obrazovky HP
TouchSmart.

Spotrebuje až o 40% menej energie ako farebné laserové tlačiarne.4
● Šetrite papier elektronickým prehliadaním a ukladaním faxov.
● Funkcia šetrenia papiera—tlačte až do šesť strán na jednu stranu papiera.
●

Spĺňa normu ENERGY STAR®

Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Bližšie informácie nájdete
na našej webovej stránke.

1Založené na nákladoch na stranu v porovnaní s atramentovými zariadeniami AiO s faxom do 200 dolárov bez DPH od väčšiny výrobcov k marcu 2010. Pre detaily,

www.hp.com/eur/mybusiness. S výnimkou zariadení AiO HP Officejet Pro. OJ CPP založené na ISO výťažnosti produktov ponúkaných od septembra 2010 s kazetami s najvyššou kapacitou
založené na metóde neustálej tlače. Podrobnosti nájdete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Vyžaduje pripojenie tlačiarne na Internet. Funkcie pracujú s akýmkoľvek zariadením s pripojením na Internet a podporou e-mailov. Podrobnosti nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter.
3XL kazety nie sú súčasťou dodávky, zakupujú sa samostatne.

4Založené na výsledkoch spotreby energie v porovnaní s väčšinou farebných laserových AiO <€400 bez DPH, marec 2010; pre detaily, www.hp.com/eur/mybusiness. Spotreba energie podľa
testovania HP s použitím metódy testovania ENERGY STAR® programu TEC.

5Na základe hodnôt str./min. nameraných použitím normy ISO/IEC 24734. Norma sa vzťahuje na atramentové a laserové výrobky a nezahŕňa prvý súbor skúšobných dokumentov. Podrobnosti
nájdete na adrese www.hp.com/go/inkjetprinter.

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

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, kopír., skenovanie, fax, web

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Obrazovka

6 cm (480 x 234 mm) LCD (farebná grafika)

Štandardné pripojenie

USB 2.0, Ethernet, zásuvky na pamäťové karty, RJ-11 fax

Bezdrôtové technológie

Neaplikovateľné

Kompatibilita pamäťových kariet

Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure
MultimediaCard; Zmenšené karty MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile
(vyžaduje sa adaptér predávaný samostatne); MMCmicro/miniSD/microSD
(adaptér nie je súčasťou dodávky, zakúpte samostatne); xD-Picture Card;
Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick PRO; Memory Stick PRO Duo

Zdroj

Rozmery produktov
Hmotnosť produktu
Čo je v krabici

Štandardné jazyky tlačiarne

HP PCL 3 GUI

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Rozlíšenie až 600 x 600 dpi v čiernobielej (pri tlači
z počítača); Farebná (najlepšia): Až 4800 x 1200 dpi

Záruka

Rýchlosť tlače

Čierna (ISO): Až 10 str./min.; Farebná (ISO): Až 7 str./min.
Čierna (koncept): Až 32 str./min.; Farebná (koncept): Až 31 str./min.

Krajina pôvodu

Možnosti tlače

Tlač bez okrajov: Áno
Podporovaná priama tlač: Áno (iba pamäťové karty)

Pracovný cyklus

Mesačne, A4: Až 7000 strán

Rozlíšenie faxu

Čierna (štandardná): 200 × 100 dpi

Rýchlosť faxovania

3 sekundy na stranu

funkcie faxovania

Faxovanie: Áno, farebné; Automatické opätovné vytáčanie: Áno; Oneskorené
odosielanie faxov: Áno (len čiernobielo); Faxové vysielanie: 20 miest

Rýchlosť skenovania

Rýchlosť skenovania (ADF, A4): Až 2,2 str./min (200 ppi, čiernobielo), až 2,2
str./min (200 ppi, farebne);

Typ skenera/Technológia

Plochý skener, automatický podávač dokumentov; CIS

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie z predného panela, HP Driver, vstavaný Web Server

Formát naskenovaného súboru

Typy skenovaných súborov podporovaných softvérom: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), čistý text (.rtf), vyhľadateľné PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

rozlíšenie pri skenovaní

Hardvér: Až 4 800 × 4 800 dpi; Optické: Až 4800 dpi

Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej
farby

24-bitová

Maximálny rozmer skenu

216 x 297 mm

Rozlíšenie pri kopírovaní

Čiernobiely text a grafika: Optimalizované rozl. až 1 200 dpi (zo vstup. rozl.
600 dpi); Farba: Optimalizované rozl. až 4 800 x 1 200 dpi (zo vstup. rozl. 1
200 dpi na fotopapieroch HP)

Rýchlosť kopírovania

Čierna (normálne): Až 6 kópií/min. (cez ADF); Farebná (normálne): Až 5
kópií/min. (cez ADF)

Maximálny počet kópií

Až 100 kópií

Zmena veľkosti pri kopírovaní

25 až 400%

Podporované typy médií

Kancelársky papier, svetlý biely papier HP, papier HP premium , prezentačný
papier HP Premium, matný papier, iné atramentové papiere, fotopapiere HP
premium plus, fotopapiere HP premium, fotopapiere HP advanced, každodenné
fotopapiere HP, pololesklé, každodenné fotopapiere HP, matné, ostatné
fotopapiere, atramentová priehľadná fólia HP premium, iné priehľadné fólie,
nažehľovacie médiá HP, foto karty HP, iné špeciálne papiere, lesklé pohľadnice,
matné pohľadnice, brožúrový a letákový papier HP, matný, iné lesklé brožúrové
papiere, brožúrový papier HP 180g, lesklé, iné matné brožúrové papiere

Podporované veľkosti médií

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

Vlastné rozmery médií

Windows® nepodporuje vlastné veľkosti papierov. Mac: 76.2 x 101.6 to 215.9
x 762 mm (zásobník 1)

Podporovaná hmotnosť médií

A4: 60 až 105 g/m²; obálky: 75 až 90 g/m²; karty HP: do 200 g/m²;
fotopapier HP: do 280 g/m²

Spracovanie papiera,
štandardné/vstup

Vstupný zásobník na 250 listov, automatický podávač dokumentov (ADF) na 35
listov; Výstupný zásobník na 50 listov;
Obojstranné možnosti: Žiadne; Podávač obálok: Nie; Štandardné zásobníky
papiera: 1;
Vstupné kapacity: Maximálna vstupná kapacita: Až 250 listov, Až 50 listov
menovky, Až 50 listov priesvitné fólie, Až 30 obálok
Výstupné kapacity: Maximálna výstupná kapacita: Až 50 listov

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows® 7: 1 GHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64)
procesor; 1 GB (32-bitový) alebo 2 GB (64-bitový) RAM; 1,5 GB miesta na
pevnom disku; Jednotka CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie; port USB;
Windows Vista®: 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor;
512 MB RAM; 2,0 GB miesta na pevnom disku; Jednotka CD-ROM/DVD alebo
internetové pripojenie; port USB; Microsoft® Windows® XP (32-bitový) (SP2):
Procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo kompatibilný; 233 MHz alebo
rýchlejší; 128 MB RAM; 750 MB miesta na pevnom disku; jednotka
CD-ROM/DVD alebo internet;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel Core;
300 MB voľného miesta na pevnom disku

Kompatibilné operačné systémy

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

Spĺňa normu ENERGY STAR

Áno

Doplnky

Možnosti servisu a podpory

Typ napájacieho zdroja: Externé
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba energie: 50 W maximálne, 36,62 W (aktívna tlač), 3,9 W (režim
spánku), 0,4 W (manuálne vypnuté)
d x v x š: 476 x 409 x 258 mm
8,1 kg
CN555A HP Officejet 6500A e-All-in-One (E710a); Čierna atramentová
kazeta HP Officejet 920; Štartovacie atramentové kazety HP 920 (azúrová,
purpurová, žltá); Tlačová hlava HP Officejet 920); softvér tlačiarne a príručka
pre používateľa na CD-ROM; príručka pre začiatok; leták s nastaveniami;
napájací kábel; telefónny kábel
Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky
a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Vyrobené v Číne.
CD971AE Čierna atramentová kazeta HP Officejet 920
Priemerná výdatnosť kazety 420 strán*
CD975AE Čierna atramentová kazeta HP Officejet 920XL
Priemerná výdatnosť kazety 1200 strán*
CD972AE Azúrová atramentová kazeta HP Officejet 920XL
Priemerná výdatnosť kazety 700 strán*
CD973AE Purpurová atramentová kazeta HP Officejet 920XL
Priemerná výdatnosť kazety 700 strán*
CD974AE Žltá atramentová kazeta HP Officejet 920XL
Priemerná výdatnosť kazety 700 strán*
CH081AE Balík HP 920XL Officejet Value-50 listov/A4/210 x 297 mm
Q6592A Matný papier HP Professional Matt Inkjet – 100 listov/A4/210 x
297 mm
C6818A Lesklý papier pre atramentové tlačiarne HP Professional – 50
listov/A4/210 x 297 mm
CHP210 Papier do tlačiarne HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
UG072E HP Care Pack, výmena nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG196E HP Care Pack, výmena (štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG245E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky. (UG245E: len Baltické
krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká republika,
Slovensko, Maďarsko. UG0712E/UG196E: zvyšok Európy).

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť
vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám
prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
Tlačiareň HP Officejet 6500A e-All-in-One CN555A
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