Tiskárna HP Officejet Pro 8000 Enterprise
Podniková tiskárna HP Officejet Pro 8000 je určena pro
podniky se spravovaným tiskovým prostředím, které
vyžadují možnosti na podnikové úrovni, vzdálený tisk
a cenově dostupný tisk v profesionální kvalitě.

Snadná integrace do stávajících tiskových prostředí
a možnost vzdáleného tisku.2
● Využijte možností na podnikové úrovni s HP PCL 6,
HP PCL 5c, HP Postscript 3, fonty TrueType
a automatickým nasazením ovladačů tiskárny.

Sdílejte vysoce produktivní funkce mezi více uživateli.
● Snadné připojení k síti s vestavěným síťovým
rozhraním sítě Ethernet nebo připojením k pracovní
stanici / síťovému rozbočovači prostřednictvím
vysokorychlostního rozhraní USB 2.0.

● Integrace do stávajícího spravovaného tiskového
prostředí s univerzálním ovladačem HP a softwarem
HP Web Jetadmin.

● Zvyšte produktivitu, šetřete časem a náklady na papír
s automatickým oboustrannými tiskem.

● Tiskněte kdekoli potřebujete – díky vzdálenému tisku
z mobilních zařízení pomocí řešení HP ePrint
Enterprise.2
● Kompatibilita napříč rozdílnými prostředími
s produkty SAP, Windows Cluster Server, Citrix®
Server a dalšími.

● Rychlost tisku odpovídající standardům ISO
(srovnatelná s laserovými tiskárnami) až 13 str./min
v černé a 8,5 str./min v barvách.
● Díky zásobníku papíru s kapacitou 250 listů
(možnost rozšíření na 500 listů) umožňuje spolehlivý
tisk s minimem přerušení práce.

Tiskněte barevné dokumenty v profesionální kvalitě
při nákladech na stránku, které jsou až o 50 % nižší
než u laserových tiskáren.1
● Tiskněte profesionální barevné dokumenty s náklady
na stránku nižšími až o 50 % než u laserových
tiskáren.1
● Maximalizujte produktivitu uživatelů s nízkou nutností
zásahů a vysokokapacitními inkoustovými kazetami
XL.3

5

●

Snížení spotřeby energie až o 50 % oproti barevným laserovým tiskárnám.
● Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku.

● Tiskněte podnikové dokumenty v kvalitě pro archivaci
a odolné proti blednutí a vodě díky originálním
pigmentovým inkoustům HP.4
● Tato tiskárna vyhovuje normě ENERGY STAR® a
využívá až o 50 % méně energie než laserové
tiskárny.5

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Více informací najdete na našich webových
stránkách.

1

Vychází z výsledků porovnání nákladů na tisk jedné stránky mezi barevnými laserovými tiskárnami v ceně do 200 euro bez DPH v červenci 2010. Podrobnosti
naleznete na stránkách: www.hp.com/eur/ojfacts. Výtěžnost podle normy ISO u tiskáren OfficeJet s vysokokapacitními kazetami je založena na nepřetržitém tisku; viz
stránky www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Vyžaduje nasazení serveru BlackBerry Enterprise Server, systém BlackBerry Smartphone OS 4.5 nebo novější podporující používání Internetu a e-mailu se samostatně
zakoupeným připojením k Internetu, aplikaci HP ePrint a server HP ePrint. Řešení je kompatibilní s tiskárnami PCL5/6, PCL3 a PCL3GUI (tiskárny od společnosti HP a
jiných výrobců).

3
4

Kazety XL nejsou součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně.

Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviv při pokojové teplotě založené na podobných
systémech testovaných dle norem ISO 11798 a ISO 18909.

5

Vychází z výsledků porovnání spotřeby energie mezi barevnými laserovými tiskárnami v ceně do 200 euro bez DPH v březnu 2010; podrobnosti naleznete na
stránkách www.hp.com/eur/ojfacts. Spotřeba energie podle testování společnosti HP podle kritérií testovacích metod TEC programu ENERGY STAR®.

Tiskárna HP Officejet Pro 8000 Enterprise
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Rozlišení při tisku

Černobíle (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Až 600 x 600
dpi

Rychlost tisku

Černá (koncept): Až 15 str./min; Barevně (koncept): Až 14 str./min
Černobíle (nejlepší): Až 3,5 str./min; Černá (ISO): Až 13 str./min; Barevně
(ISO): Až 8,5 str./min

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ne.
Automatický senzor papíru: Ne.; Podpora přímého tisku: Ne.

Standardní tiskové jazyky

HP PCL 6, PCL 5, emulace HP Postscript Level 3

Kompatibilní typy inkoustů

Na bázi pigmentu

Standardní připojitelnost

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port Ethernet (podpora síťových protokolů IPv4,
IPv6)

Připravenost k provozu v síti

Standardní (vestavěné rozhraní Ethernet)

Síťové funkce

Vestavěný

Podpora bezdrátového připojení

Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství

Ovládací panel

8 ovládacích tlačítek na předním panelu (Napájení, Obnovit, Zrušit,
Nápověda, Doleva, Doprava, OK, Zpět); 3 kontrolky LED (1 pro výstrahu, 1
pro obnovení, 1 pro napájení)

Provozní zátěž (měsíční, A4)

Až 15 000 stran

Doporučený počet stran za měsíc

250 až 1250 stran

Podporované typy médií

Papír (brožura, inkoustový, běžný), fotografický papír, obálky, karty
(indexové), průhledné fólie

Podporované formáty médií

A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; obálky (DL, C6, C5)

Zákaznické velikosti médií

76 x 127 až 216 x 356 mm

Podporovaná gramáž médií

60 až 250 g/m²

Manipulace s papírem

Vstupní zásobník na 250 listů, výstupní zásobník na 150 listů, automatický
oboustranný tisk, volitelný druhý zásobník na 250 listů
Možnosti duplexního tisku: Automatický (standardní)

Standardní paměť

256 MB

rychlost procesoru

360 MHz

Kompatibilní operační systémy

Windows® 7 (32bitový a 64bitový, včetně edice Starter); Windows Vista®
(32bitový a 64bitový, včetně edice Starter); Microsoft® Windows® XP
Service Pack 2 (32bitový), Server 2003 Service Pack 1 (32bitový), Server
2008 (32bitový), Server 2008 a 2008 R2 (64bitový); Mac OS X v10.5.8,
v10.6; Linux (viz http://www.hplip.net)

Minimální požadavky na systém

Počítač: Windows® 7 (32bitový a 64bitový; včetně edice Starter);
Windows Vista® (32bitový a 64bitový; včetně edice Starter); Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2 (32bitový), Server 2003 Service Pack 1
(32bitový), Server 2008 (32bitový), Server 2008 a 2008 R2 (64bitový);
512 MB RAM; 200 MB volného místa na pevném disku
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel®
Core, 300 MB volného místa na pevném disku

Dodávaný software

Tiskový ovladač PCL 6 pro systém Windows, tiskový ovladač PS pro systém
Mac, Mac Toolbox

Rozměry produktu

š x h x v: 494 x 591 x 180 mm (s jednotkou pro oboustranný tisk a
rozšířeným výstupem pro formát A4)

hmotnost produktu

7,8 kg

Napájení

Typ zdroje napájení: Externí univerzální zdroj napájení
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50
až 60 Hz
Spotřeba: 18,2 W (probíhající tisk), 2,7 W (pohotovostní režim), 2,3 W
(režim spánku), 0,31 W (ručně vypnuto)

Akustické vlastnosti

Akustický výkon: 6,6 B(A) (černobílý normální); 6,9 B(A) (černobílý
koncept)
Akustický tlak: 59 dB(A) (černobílý normální); 63 dB(A) (černobílý koncept)

Provozní prostředí

Rozsah provozních teplot: 15 až 35 ºC
Doporučená provozní teplota: 20 až 30 ºC
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 °C
Rozsah vlhkosti mimo provoz: Relativní vlhkost 5 až 85%
Rozsah provozní vlhkosti: 10 až 80% RH
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 75% RH

Certifikáty

CE (Evropská unie); Osvědčení o bezpečnosti: CE (Evropská unie); Rusko –
GOST; V souladu se standardem IEC 60950; EU LVD; V souladu s normou
EN60950; ENERGY STAR: ano

Co je obsaženo v krabici

CQ514A Tiskárna HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a); automatická
jednotka pro oboustranný tisk HP; černá inkoustová kazeta Officejet HP
940; úvodní inkoustové kazety HP 940 (azurová, purpurová, žlutá); tiskové
hlavy Officejet HP 940 (černá a žlutá, purpurová a azurová); software
tiskárny a uživatelská příručka na disku CD-ROM; příručka Začínáme;
instalační leták; napájecí kabel

Záruka

Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a
podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Příslušenství

CB090A Zásobník papíru na 250 listů pro tiskárnu řady HP Officejet Pro
8000

Spotřební materiál

CG898AE Sada papíru na brožury HP Officejet řady 940XL, 100 listů, 210
x 297 mm
C4902AE Černá inkoustová kazeta HP 940 Officejet
1000 stran*
C4906AE Černá inkoustová kazeta HP 940XL Officejet
2200 stran*
C4907AE Azurová inkoustová kazeta HP 940XL Officejet
1400 stran*
C4908AE Purpurová inkoustová kazeta HP 940XL Officejet
1400 stran*
C4909AE Žlutá inkoustová kazeta HP 940XL Officejet
1400 stran*
C4900A Černá a žlutá tisková hlava HP 940 Officejet
C4901A Purpurová a azurová tisková hlava HP 940 Officejet
* Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu.

Možnosti služeb a podpory

HN899E HP Care Pack, 3 roky, výměna produktu následující pracovní den
HN903PE HP Care Pack, 1 rok, po skončení záruky, výměna produktu
následující pracovní den
HN905E HP Care Pack, 3 roky, standardní výměna
HN906PE HP Care Pack, 1 rok, po skončení záruky, standardní výměna
HN907E HPCare Pack, 3 roky, výměna produktu následující pracovní den u
zákazníka
HN908PE HP Care Pack, 1 rok, po skončení záruky, výměna produktu
následující pracovní den u zákazníka [HN899E/HN903PE: Všechny země
KROMĚ Pobaltí (GWE) a regionu EEM/Rusko/CIS (CEE).
HN905E/HN906PE: POUZE Pobaltí (GWE) a region EEM/Rusko/CIS
(CEE). HN907E/HN908PE: Všechny země KROMĚ Pobaltí (GWE), regionu
EEM/Rusko/CIS (CEE) a VŠECH ZEMÍ MEMA].

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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