HP Officejet 6500A e-allt-i-ett-skrivare

Idealisk för småföretag som behöver en allt-i-ett-enhet
som ger professionella resultat till låg kostnad och
Ethernet-anslutning.

Skriv ut professionella dokument i färg till klassens
lägsta kostnad1.

Låt flera datorer dela funktioner för hög
produktivitet i ditt Ethernet-nätverk.

● Skriv ut färgdokument av professionell kvalitet till den
lägsta sidkostnaden jämfört med andra allt-i-ett-enheter i
samma klass1.

● Skriv ut med hastigheter motsvarande en laserskrivares
med upp t 10 sid/min i svart och 7 sid/min i färg5;
utkast med upp till 32 sid/min i svart och 31 sid/min i
färg.

● Få mycket för pengarna med separata bläckpatroner –
XL-patroner med hög kapacitet tillgängliga för den som
skriver ut ofta.3

● Dela prestandan via ditt Ethernet-nätverk eller anslut
dig direkt med Hi-Speed USB 2.0.

● Spara även kostnader för externa utskrifter – skapa
levande, effektfullt marknadsmaterial med HP
Officejet-bläcket.

● Sätt fart på produktiviteten med ett 250-arks
pappersfack och en 35-arks automatisk
dokumentmatare.

● Producera utfallande flygblad och broschyrer med rik
färggrafik på broschyr- eller fotopapper.

● Få mer gjort med den här mångsidiga enheten – skicka
digitala fax, skanna direkt till en PC eller till e-post och
mycket annat.

Upplev hur bekvämt det är att skriva ut ‘när som
helst, var som helst’ från mobila enheter.2
● Skriv ut från vilken mobil enhet som helst – varsomhelst,
närsomhelst – direkt till din allt-i-ett med HP ePrint.2
● Kom åt och kontrollera ett fullt utbud av utskrifts-,
skannings-, kopierings- och faxfunktioner via den intuitiva
HP TouchSmart-skärmen på 6 cm.
● Samla in ID-kortsdetaljer snabbt och enkelt – kopiera
dubbelsidiga ID-kort till en och samma sida.
● Skriv ut dokument och foton direkt från minneskort, utan
dator, via den inbyggda HP TouchSmart-skärmen.

Förbruka upp till 40 % mindre energi än med färglaserskrivare.4
● Spara papper genom att visa och lagra fax elektroniskt.
● Pappersbesparande funktion – skriv ut upp till sex sidor på ena sidan av ett pappersark.
●

ENERGY STAR®-kvalificerad

Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. Ta reda på hur du ska göra på
vår webbplats.

1Baserat på sidkostnadsjämförelser med bläckstråle-AIO från större leverantörer med fax <200 € exkl. moms i mars 2010. Läs mer på www.hp.com/eur/mybusiness. Utom HP Officejet Pro AiO.
OJ-sidkostnaden baserad på ISO-resultat för produkter som erbjöds i september 2010 med högkapacitetspatroner vid kontinuerlig utskrift. Läs mer på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen fungerar med alla internet- och e-postkapabla enheter. Läs mer på www.hp.com/go/eprintcenter.
3XL-bläckpatroner medföljer inte, köps separat.

4Baserat på energiförbrukningsresultat vid en jämförelse av majoriteten av färglaser-AiO-enheter <400 € exkl. moms, mars 2010; läs mer på www.hp.com/eur/mybusiness. Energiförbrukning
baserad på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets TEC-testkriterier.

5Baserat på antal sidor/minut uppmätt enligt ISO/IEC 24734. Standarden tillämpas på bläckstråle- och laserprodukter och exkluderar den första uppsättningen testdokument. Läs mer på
www.hp.com/go/inkjetprinter.

HP Officejet 6500A e-allt-i-ett-skrivare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna, fax, webb

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Bildskärm

6 cm (480 x 234 mm) LCD (färggrafik)

Standardanslutning

USB 2.0, Ethernet, minneskortplatser, RJ-11-fax

Trådlös teknik

Ej tillämpligt

Passande minneskort

Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure
MultimediaCard; MultimediaCard med reducerad storlek
(RS-MMC)/MMCmobile (adapter medföljer ej, säljs separat);
MMCmicro/miniSD/microSD (adapter medföljer ej, köps separat);
xD-Picture-kort; Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick PRO; Memory
Stick PRO Duo

Standardskrivarspråk

HP PCL 3 GUI

Utskriftsupplösning

Svart (bästa): Upp till 600 x 600 renderade dpi i svartvitt (vid utskrift från en
dator); Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200 dpi

Utskriftshastighet

Svart (ISO): Upp t 10 sid/min; Färg (ISO): Upp t 7 sid/min
Svart (utkast): Upp t 32 sid/min; Färg (utkast): Upp t 31 sid/min

Utskriftsfunktioner

Utfallande utskrift: Ja
Stöd för direktutskrift: Ja (endast minneskort)

Kapacitet

Varje månad, A4: Upp t 7000 sidor

Faxupplösning

Svart (standard): 200 x 100 dpi

Faxhastighet

3 sekunder/sida

faxfunktioner

Fax: Ja, färg; Automatisk återuppringning: Ja; Fördröjd faxsändning: Ja (endast
svart); Gruppfax: 20 mottagare

Skanningshastighet

Skanningshastighet (ADF, A4): Upp t 2,2 sid/min (200 ppi, svartvitt), upp t 2,2
sid/min (200 ppi, färg);

Skanningstyp/Teknik

Flatbädd, automatisk dokumentmatare; CIS

Metod för inläsning vid skanning

Skanning från frontpanelen, HP-drivrutin, Embedded Web Server

Filformat för skanning

Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)

Skanningsupplösning

Maskinvara: Upp till 4800 x 4800 dpi; Optisk: Upp till 4800 dpi

Bitdjup/Gråskalenivåer

24-bitars

Maximal skanningsstorlek

216 x 297 mm

Kopieringsupplösning

Svart text och grafik: Upp till 1200 optimerade dpi (från 600 original-dpi); Färg:
Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi (från 1200 original-dpi på HP-fotopapper)

Kopieringshastighet

Svart (normal): Upp till 6 kopior/min (via ADM); Färg (normal): Upp till 5
kopior/min (via ADM)

Maximalt antal kopior

Upp till 100 kopior

Formatändringsfaktor för kopiator

25 till 400 %

Medietyper som stöds

Vanligt papper, HP Bright White-papper, HP Premium-papper, HP Premium
presentationspapper, matt, annat bläckstrålepapper, HP Premium Plus
fotopapper, HP Premium fotopapper, HP Advanced fotopapper, HP fotopapper
för vardagsbruk, medelglättat, HP fotopapper för vardagsbruk, matt, annat
fotopapper, HP Premium OH-film för bläckstråleskrivare, annan OH-film, HP
transfertryck, HP fotokort, annat specialpapper, glättat gratulationskort, matt
gratulationskort, HPs broschyr- och flygbladspapper, matt, annat matt
broschyrpapper, HPs broschyrpapper 180 g, glättat, annat glättat
broschyrpapper

Mediestorlekar som stöds

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

Anpassade mediestorlekar

Windows® stöder inte anpassad pappersstorlek. Mac: 76,2 x 101,6 till 215,9 x
762 mm (fack 1)

Medievikt som stöds

A4: 60 till 105 g/m²; kuvert: 75 till 90 g/m²; HP-kort: upp till 200 g/m²;
HP-fotopapper: upp till 280 g/m²

Pappershantering standard/inmatning 250-arks inmatningsfack, 35-arks automatisk dokumentmatare (ADM); 50-arks

utmatningsfack;
Duplextillval: Inga; Kuvertmatare: Nej; Standardpappersmagasin: 1;
Inmatningskapacitet: Maximal inmatningskapacitet: Upp till 250 ark, Upp till 50
ark etiketter, Upp till 50 ark OH-film, Upp till 30 kuvert
Utmatningskapacitet: Maximal utmatningskapacitet: Upp till 50 ark

Lägsta systemkrav

PC: Windows® 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor; 1 GB
(32-bitars) eller 2 GB (64-bitars) RAM; 1,5 GB hårddiskutrymme;
CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning; USB-port; Windows Vista®: 800
MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor; 512 MB RAM; 2,0 GB
hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning; USB-port;
Microsoft® Windows® XP (32-bitars) (SP2): Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller
kompatibel processor; 233 MHz eller kraftfullare; 128 MB RAM; 750 MB
hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-enhet eller internet;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4-, G5- eller Intel Core-processor;
300 MB ledigt hårddiskutrymme

Kompatibla operativsystem

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

ENERGY STAR-kvalificerad

Ja

Strömförsörjning

Produktmått
Produktens vikt
Medföljer

Garanti
Ursprungsland
Förbrukningsartiklar

Service- och supporttillval

Typ av nätaggregat: Extern
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Energiförbrukning: 50 W max, 36,62 W (aktiv utskrift), 3,9 W (viloläge),
0,40 W (manuellt avstängd)
b x d x h: 476 x 409 x 258 mm
8,1 kg
CN555A HP Officejet 6500A e-allt-i-ett (E710a); HP 920
Officejet-bläckpatron, svart; HP 920 introduktionsbläckpatroner (cyan,
magenta, gul); HP 920 Officejet-skrivhuvud); skrivarprogramvara och
användarhandbok på CD-ROM; startguide; installationsaffisch; strömkabel;
telefonsladd
Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Tillverkad i Kina.
CD971AE HP 920 Officejet-bläckpatron, svart
Antal sidor, medeltal 420 sidor*
CD975AE HP 920XL Officejet-bläckpatron, svart
Antal sidor, medeltal 1 200 sidor*
CD972AE HP 920XL cyan Officejet-bläckpatron
Antal sidor, medeltal 700 sidor*
CD973AE HP 920XL magenta Officejet-bläckpatron
Antal sidor, medeltal 700 sidor*
CD974AE HP 920XL gul Officejet-bläckpatron
Antal sidor, medeltal 700 sidor*
CH081AE HP 920XL Officejet, värdepaket - 50 ark/A4/210 x 297 mm
Q6592A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare - 100
ark/A4/210 x 297 mm
C6818A HP professionellt glättat papper för bläckstråleskrivare - 50
ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
För mer information om antal sidor/patron, besök
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen
UG072E HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG196E HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år
UG245E HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG245E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien,
Ungern. UG0712E/UG196E: Övriga Europa).

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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