Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8000 Enterprise
Ο εκτυπωτής HP Officejet Pro 8000 Enterprise έχει
σχεδιαστεί για επιχειρήσεις με διαχειριζόμενα
περιβάλλοντα εκτύπωσης που χρειάζονται δυνατότητες
επιπέδου επιχειρήσεων, απομακρυσμένη εκτύπωση και
οικονομικές έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής
ποιότητας.

Εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα περιβάλλοντα
εκτύπωσης και δυνατότητα απομακρυσμένης
εκτύπωσης2.
● Απολαύστε δυνατότητα επιπέδου επιχειρήσεων με HP
PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3, γραμματοσειρές
TrueType και αυτοματοποιημένη υλοποίηση του
προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
● Ενσωματώστε τον εκτυπωτή στο υπάρχον
διαχειριζόμενο περιβάλλον εκτύπωσης με το HP
Universal Print Driver και το HP Web Jetadmin.
● Εκτυπώστε όπου κι αν βρίσκεστε - απομακρυσμένη
εκτύπωση από φορητές συσκευές με τη λύση HP ePrint
Enterprise2.

Κοινόχρηστες λειτουργίες υψηλής παραγωγικότητας
για χρήση από πολλούς χρήστες.
● Εύκολη σύνδεση δικτύου με ενσωματωμένο Ethernet ή
σύνδεση σε διανομέα σταθμού εργασίας/δικτύου
μέσω USB 2.0 Hi-speed.
● Αυξήστε την παραγωγικότητα – και εξοικονομήστε
χρόνο και χαρτί – με την αυτόματη εκτύπωση δύο
όψεων.
● Εκτύπωση με ταχύτητες ISO (συγκρίσιμες με laser) έως
13 ασπρόμαυρες και 8,5 έγχρωμες σελ/λεπτό.
● Αξιόπιστη εκτύπωση με ελάχιστες διακοπές και δίσκο
χαρτιού 250 φύλλων, επεκτάσιμο στα 500 φύλλα.

● Εξασφαλίστε συμβατότητα σε διάφορα περιβάλλοντα
με τα SAP, Windows Cluster Server, Citrix® Server κ.ά.

Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής
ποιότητας με κόστος ανά σελίδα χαμηλότερο έως και
50% συγκριτικά με τους laser1.
● Εκτυπώστε επαγγελματικά έγχρωμα έγγραφα με έως και
50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με
τους laser1.
● Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα με δοχεία
μελάνης XL για ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη3.
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Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως 50% σε σχέση με τους έγχρωμους laser.
● Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

● Εξασφαλίστε επαγγελματικά έγγραφα ανθεκτικά στο
νερό και στο ξεθώριασμα με αυθεντικές μελάνες
χρωστικών HP4.
● Έως 50% λιγότερη ενέργεια συγκριτικά με τους laser
με αυτόν τον εκτυπωτή με πιστοποίηση ENERGY
STAR®5.

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς στην τοποθεσία μας στο web.

1

Βάσει αποτελεσμάτων κόστους ανά σελίδα συγκρίνοντας την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των €200 χωρίς ΦΠΑ, Ιούλιος 2010. Για λεπτομέρειες:
www.hp.com/eur/ojfacts. Απόδοση OJ Pro ISO με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και συνεχή εκτύπωση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Προϋποθέτει BlackBerry Enterprise Server, smartphone BlackBerry OS 4.5 ή νεότερο με δυνατότητα Internet και e-mail και ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσίας ασύρματου
Internet, εφαρμογή HP ePrint και διακομιστή HP ePrint. Η λύση συνεργάζεται με εκτυπωτές PCL5/6, PCL3, PCL3GUI (HP και άλλων κατασκευαστών).

3
4

Τα δοχεία XL δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά.

Βάσει προβλέψεων του κλάδου για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Δεδομένα σταθερότητας χρωστικών σε θερμοκρασία δωματίου με βάση παρόμοια
συστήματα που ελέγχθηκαν κατά ISO 11798 και ISO 18909.

5

Με βάση τα αποτελέσματα σύγκρισης της κατανάλωσης ενέργειας στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των €200 χωρίς ΦΠΑ, Μάρτιος 2010. Για
λεπτομέρειες, www.hp.com/eur/ojfacts. Κατανάλωση ενέργειας με βάση τις δοκιμές HP με χρήση των κριτηρίων της μεθόδου δοκιμής TEC του προγράμματος ENERGY
STAR®.

Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8000 Enterprise
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi· Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως
600 x 600 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (πρόχειρη): Έως 15 σελ/λεπτό· Έγχρωμη (πρόχειρη): Έως 14
σελ/λεπτό
Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 3,5 σελ/λεπτό· Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 13
σελ/λεπτό· Έγχρωμη (ISO): Έως 8,5 σελ/λεπτό

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι
Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού: Όχι· Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης:
Όχι

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

HP PCL 6, PCL 5, προσομοίωση HP Postcript level 3

Συμβατοί τύποι μελάνης

Τύπου pigment

Βασική συνδεσιμότητα

1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet (υποστηρίζει πρωτόκολλα δικτύου IPv4,
IPv6)

Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο

Standard (ενσωματωμένο Ethernet)

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο

Ενσωματωμένο

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά αξεσουάρ υλικού

Πίνακας ελέγχου

8 κουμπιά ελέγχου στον μπροστινό πίνακα (Λειτουργία, Συνέχεια, Άκυρο,
Βοήθεια, περιήγηση αριστερά και δεξιά, ΟΚ, Πίσω), 3 φωτεινές ενδείξεις (1
για Προσοχή, 1 για Συνέχεια, 1 για Λειτουργία)

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)

Έως 15.000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού

250 έως 1250 σελίδες

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (φυλλάδιο, inkjet, απλό), φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, κάρτες
(ευρετηρίου), διαφάνειες

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων

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

Μεγέθη ειδικών μέσων

76 x 127 έως 216 x 356 mm

Υποστηριζόμενο βάρος μέσων

60 έως 250 g/m²

Χειρισμός χαρτιού

Δίσκος εισόδου 250 φύλλων, δίσκος εξόδου 150 φύλλων, αυτόματη
εκτύπωση δύο όψεων, προαιρετικός δεύτερος δίσκος 250 φύλλων
Επιλογές διπλής όψης: Αυτόματη (βασική)

Βασική μνήμη

256 MB

ταχύτητα επεξεργαστή

360 MHz

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows® 7 (32-bit και 64-bit, συμπεριλαμβανομένου του Starter Edition),
Windows Vista® (32-bit και 64-bit, συμπεριλαμβανομένου του Starter
Edition), Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (32-bit), Server 2003
Service Pack 1 (32-bit), Server 2008 (32-bit), Server 2008 και 2008 R2
(64-bit), Mac OS X v10.5.8, v10.6. Linux (επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hplip.net)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Windows® 7 (32 bit και 64 bit, συμπεριλαμβανομένου του
Starter Edition), Windows Vista® (32-bit και 64-bit, συμπεριλαμβανομένου
του Starter Edition), Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (32-bit),
Server 2003 Service Pack 1 (32-bit), Server 2008 (32-bit), Server 2008 και
2008 R2 (64-bit), μνήμη RAM 512 MB. 200 MB ελεύθερο χώρο στο
σκληρό δίσκο
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5 ή επεξεργαστής Intel®
Core, 300 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Windows PCL 6, πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης PS Mac, Εργαλειοθήκη Mac

Διαστάσεις προϊόντος

π x β x υ: 494 x 591 x 180 mm (με εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων,
προέκταση εξόδου για A4)

βάρος προϊόντος

7,8 kg

Ισχύς

Τύπος τροφοδοτικού: Εξωτερικό τροφοδοτικό παγκόσμιας χρήσης
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 18,2 W (ενεργή εκτύπωση), 2,7 W (αναμονή), 2,3
W (αναστολή), 0,31 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση)

Θόρυβος

Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,6 B(A) (μονόχρωμη, κανονική), 6,9 B(A)
(μονόχρωμη, πρόχειρη)
Εκπομπές έντασης ήχου: 59 dB(A) (μονόχρωμη, κανονική), 63 dB(A)
(μονόχρωμη, πρόχειρη)

Περιβάλλον λειτουργίας

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 35ºC
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 20º έως 30º C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60º C
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 5 έως 85% RH
Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 15% έως 75% RH

Πιστοποιήσεις

CE (Ευρωπαϊκή Ένωση)· Πιστοποιήσεις ασφάλειας: CE (Ευρωπαϊκή Ένωση),
Ρωσίας GOST, Συμμόρφωση ως προς IEC 60950, ΕΕ LVD, Συμμόρφωση ως
προς EN 60950· ENERGY STAR: Ναι

Περιεχόμενα συσκευασίας

CQ514A Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a), εξάρτημα
αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων HP, δοχείο μαύρης μελάνης HP 940
Officejet, αρχικά δοχεία μελάνης HP 940 (κυανό, ματζέντα, κίτρινο),
κεφαλές εκτύπωσης HP 940 Officejet (μαύρο και κίτρινο, ματζέντα και
κυανό), λογισμικό εκτυπωτή και οδηγός χρήσης σε CD-ROM, οδηγός
έναρξης χρήσης, αφίσα εγκατάστασης, καλώδιο τροφοδοσίας

Εγγύηση

Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης
και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές
νομικές απαιτήσεις.

Εξαρτήματα

CB090A Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων HP Officejet Pro 8000 Series

Αναλώσιμα

CG898AE Χαρτί για μπροσούρες HP 940XL Officejet Brochure Value Pack 100 φύλλα/210 x 297 mm
C4902AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 940 Officejet
1000 σελίδες*
C4906AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 940XL Officejet
2200 σελίδες*
C4907AE Δοχείο κυανής μελάνης HP 940XL Officejet
1400 σελίδες*
C4908AE Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 940XL Officejet
1400 σελίδες*
C4909AE Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 940XL Officejet
1400 σελίδες*
C4900A Κεφαλή εκτύπωσης HP 940 Officejet, μαύρο και κίτρινο
C4901A Κεφαλή εκτύπωσης HP 940 Officejet, ματζέντα και κυανό
*Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

HN899E HP Care Pack 3 έτη, αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
HN903PE HP Care Pack 1 έτος μετά την εγγύηση, αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα
HN905E HP Care Pack 3 έτη, βασική αντικατάσταση
HN906PE HP Care Pack, 1 έτος μετά την εγγύηση, βασική αντικατάσταση
HN907E HPCare Pack 3 έτη, επόμενη εργάσιμη ημέρα, επιτόπια
αντικατάσταση
HN908PE HP Care Pack 1 έτος μετά την εγγύηση, επόμενη εργάσιμη ημέρα,
επιτόπια αντικατάσταση [HN899E/HN903PE: Όλες οι χώρες ΕΚΤΟΣ από
χώρες της Βαλτικής (GWE) και Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες
Αγορές/Ρωσία/CIS (CEE). HN905E/HN906PE: ΜΟΝΟ χώρες της
Βαλτικής (GWE) και Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές/Ρωσία/CIS (CEE).
HN907E/HN908PE: Όλες οι χώρες ΕΚΤΟΣ από τις χώρες της Βαλτικής
(GWE), Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές/Ρωσία/CIS (CEE) και όλα τα
κράτη MEMA].

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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