HP Officejet Pro 8000 Enterprise nyomtató
A HP Officejet Pro 8000 Enterprise nyomtatót olyan
vállalatok felügyelt nyomtatási környezete számára
tervezték, amelyben nagyvállalati szintű képességekre,
távoli nyomtatásra és elérhető árú, professzionális
minőségű nyomtatásra van szükség.

Könnyen integrálható a meglévő nyomtatási
környezetekbe, és lehetővé teszi a távoli nyomtatást. 2
● Nagyvállalati szintű képességek: HP PCL 6, HP PCL
5c, HP Postscript 3, TrueType betűtípusok és
automatikus nyomtatóillesztő-telepítés.
● A HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal és a
HP Web Jetadmin szolgáltatással integrálhatja
meglévő felügyelt nyomtatási környezetébe.

Biztosítsa több felhasználó számára a magas
termelékenységet.
● Egyszerű hálózati csatlakoztatás, beépítetett
ethernettel, vagy munkaállomáshoz, hálózati hubhoz
is csatlakoztatható nagysebességű USB 2.0-n
keresztül.
● Növelje hatékonyságát - takarítson meg időt és papírt
– az automatikus kétoldalas nyomtatással.

● Bárhonnan nyomtathat, ahol szükség van rá – a HP
ePrint Enterprise megoldás távoli nyomtatást biztosít a
mobil eszközökről.2

● Nyomtasson a lézerrel összemérhető ISO
sebességgel: percenként akár 13 fekete-fehér vagy
8,5 színes oldalt.

● Kompatibilitás sokféle környezetben – SAP, Windows
Cluster Server, Citrix® Server stb.

● Megbízható nyomtatás, minimális leállással: 250
lapos papíradagoló tálca, amely 500 laposra
bővíthető.

Nyomtasson professzionális színes dokumentumokat a
lézernyomtatók oldalköltségének akár feléért. 1
● Nyomtasson professzionális színes dokumentumokat a
lézernyomtatók oldalköltségének feléért. 1
● Növelje tovább teljesítményét: a nagy kapacitású XL
tintapatronok kevesebb beavatkozást igényelnek. 3
● Hozzon létre archíválható minőségű, nem fakuló,
víznek ellenálló üzleti dokumentumokat az eredeti HP
pigmentetalapú tintákkal.4
● Ezzel az ENERGY STAR® minősítésű nyomtatóval a
lézerekhez képest akár 50%-kal alacsonyabb
energiafogyasztás érhető el. 5

5

●

50%-kal csökkenti az energiafelhasználást a színes lézernyomtatókhoz képest.
● Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírfelhasználás akár a felére is
csökkenthető.

ENERGY STAR® minősítés

A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott. Webhelyünkön megismerhető ennek
módja.

1

A nettó 200 euró alatti árú, színes lézernyomtatók ár/lap teljesítményének összehasonlítása alapján, 2010. július. Részletek: www.hp.com/eur/ojfacts. Az Officejet
PRO ISO kapacitása a legnagyobb kapacitású patronokkal, folyamatos nyomtatás esetén; lásd www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Szükséges hozzá: telepített BlackBerry Enterprise Server, internetet és e-mailt támogató BlackBerry smartphone (OS 4.5 vagy újabb), külön vásárolható vezeték
nélküli internet szolgáltatás, HP ePrint alkalmazás és HP ePrint kiszolgáló. A megoldás működik a PCL5/6, PCL3, PCL3GUI nyomtatókkal (HP és nem HP).

3
4

Az XL patronok nem tartozékok, külön vásárolhatók meg.

A savmentes papírokra és az eredeti HP tintákra vonatkozó iparági előrejelzések alapján; a színezőanyagok állandósági adatai szobahőmérsékleten, az ISO
11798 és ISO 18909 szabvány szerint, hasonló rendszereken tesztelve.

5

A nettó 200 euró alatti árú, színes lézernyomtatók többségét összehasonlító energiafogyasztási eredmények alapján, 2010. március; részletek:
www.hp.com/eur/mybusiness. Az energiafogyasztás a HP által az ENERGY STAR® programnak a jellemző áramfogyasztás mérésére vonatkozó szempontjai szerint
elvégzett tesztelésén alapul.

HP Officejet Pro 8000 Enterprise nyomtató
MŰSZAKI ADATOK
Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Nyomtatási felbontás

Fekete (legjobb): Max. 600 x 600 dpi; Színes (legjobb): Max. 600 x 600
dpi

Nyomtatási sebesség

Fekete (vázlat): Akár 15 oldal percenként; Színes (vázlat): Akár 14 oldal
percenként
Fekete (legjobb): Akár 3,5 oldal percenként; Fekete (ISO): Akár 13 oldal
percenként; Színes (ISO): Akár 8,5 oldal percenként

Nyomtatási képességek

Szegély nélküli nyomtatás: Nem
Automatikus papírérzékelő: Nem; Közvetlen nyomtatás támogatása: Nem

Szabvány nyomtató-parancsnyelvek

HP PCL 6, PCL 5, HP Postscript level 3 emuláció

Kompatibilis festéktípusok

Pigment alapú

Szabvány csatlakoztathatóság

1 nagy sebességű USB 2,0; 1 Ethernet (támogatja az IPv4, IPv6 hálózati
protokollokat)

Hálózatkész

Standard (beépített Ethernet)

Hálózati jellemzők

Beépített

Vezeték nélküli használat

Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges

Kezelőpanel

8 gomb a vezérlőpanelen (Bekapcsolás, Újra, Törlés, Súgó, Balra, Jobbra,
OK, Vissza); 3 LED (Figyelem, Újra, Bekapcsolás)

Kihasználtság (havi, A4)

Max. 15000 oldal

Javasolt havi lapkapacitás

250–1250 oldal

Támogatott adathordozó-típusok

Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotópapír, borítékok, kártyák (kartoték),
fóliák

Támogatott hordozóméretek

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

Nem szabványos papírméretek

76 x 127 – 216 x 356 mm

Hordozó támogatott súlya

60–250 g/m²

Papírkezelés

250 lapos papíradagoló tálca, 150 lapos kimeneti papírtartó tálca,
automatikus kétoldalas nyomtatás, külön rendelhető, második, 250 lapos
papíradagoló tálca
Kétoldalas lehetőségek: Automatikus (alapkiépítésben)

Szabvány memória

256 MB

processzor sebesség

360 MHz

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows® 7 (32-bites és 64-bites, Starter kiadás is); Windows Vista®
(32-bites és 64-bites, Starter kiadás is); Microsoft® Windows® XP 2-es
szervizcsomag (32-bit), Server 2003 1-es szervizcsomag (32-bit), Server
2008 (32-bit), Server 2008 és 2008R2 (64-bit); Mac OS X v10.5.8,
v10.6; Linux (információ: http://www.hplip.net)

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Windows® 7 operációs rendszer (32 bites és 64 bites; Starter kiadás
is); Windows Vista® operációs rendszer (32 bites és 64 bites; Starter
kiadás is); Microsoft® Windows® XP 2-es szervizcsomag (32-bit), Server
2003 1-es szervizcsomag (32-bit), Server 2008 (32-bit), Server 2008 és
2008R2 (64-bit); 512 MB RAM; 200 MB szabad merevlemez-terület
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5, vagy Intel® Core
processzor, 300 MB szabad merevlemez-terület

Szoftver mellékelve

PCL 6 Windows nyomtató-illesztőprogram, PS Mac
nyomtató-illesztőprogram, Mac Toolbox

A termék mérete

széles x mély x magas: 494 x 591 x 180 mm (kétoldalas nyomtatási
egységgel, A4-re bővített kimeneti tálcával)

a termék tömege

7,8 kg

Áramellátás

Tápegység típusa: Univerzális külső tápegység
Tápellátási igény: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50–60 Hz
Energiafogyasztás: 18,2 W (nyomtatás közben), 2,7 W (készenlétben), 2,3
W (alvó üzemmódban), 0,31 W (manuálisan kikapcsolva)

Hang

Leadott hangerő értékei: 6,6 B(A) (monokróm normál); 6,9 B(A) (monokróm
vázlat)
Kisugárzott hangnyomás: 59 dB(A) (monokróm normál); 63 dB(A)
(monokróm vázlat)

Működési környezet

Működési hőmérséklet tartomány: 15–35°C
Javasolt működési hőmérséklet: 20–30ºC
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–60ºC
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 5–85% relatív páratartalom
Működési páratartalom tartomány: 10–80% relatív páratartalom
Javasolt működési páratartalom tartomány: 15–75% relatív páratartalom

Tanúsítványok

CE (Európai Unió); Balesetvédelmi tanúsítványok: CE (Európai Unió);
Oroszország GOST; IEC 60950 megfelelőségű; EU LVD; EN 60950
megfelelőségű; ENERGY STAR: Igen

A doboz tartalma

CQ514A HP Officejet Pro 8000 Enterprise nyomtató (A811a); HP
automatikus kétoldalas nyomtatási egység; HP 940 fekete Officejet
tintapatron; HP 940 induló tintapatronok (ciánkék, magenta, sárga); HP
940 Officejet nyomtatófejek (fekete és sárga, magenta és ciánkék);
nyomtatószoftver és felhasználói kézikönyv CD-ROM-on; termékismertető;
üzembe helyezési útmutató; tápvezeték

Garancia

Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

Tartozékok

CB090A HP Officejet Pro 8000 sorozatú 250-lapos papíradagoló tálca

Kellékek

CG898AE HP 940XL Officejet brosúrapapír, gazdaságos csomag - 100
lap/210 x 297 mm
C4902AE HP 940 fekete Officejet tintapatron
1000 oldal*
C4906AE HP 940XL fekete Officejet tintapatron
2200 oldal*
C4907AE HP 940XL ciánkék Officejet tintapatron
1400 oldal*
C4908AE HP 940XL magenta Officejet tintapatron
1400 oldal*
C4909AE HP 940XL sárga Officejet tintapatron
1400 oldal*
C4900A HP 940 fekete és sárga Officejet nyomtatófej
C4901A HP 940 magenta és ciánkék Officejet nyomtatófej
*A nyomtatható oldalak számát lásd a
www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék
csomagolásán

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

HN899E HP Care Pack, 3 év, csere a következő munkanapon
HN903PE HP Care Pack, 1 év, garancián túli támogatás, csere a következő
munkanapon
HN905E HP Care Pack, 3 év, normál csere
HN906PE HP Care Pack, 1 év, garancián túli támogatás, normál csere
HN907E HPCare Pack, 3 év, helyszíni csere a következő munkanapon
HN908PE HP Care Pack, 1 év, garancia utáni támogatás, helyszíni csere a
következő munkanapon [HN899E/HN903PE: Minden ország, kivéve a
Balti (GWE) és az EEM/Oroszország/FÁK (CEE) országokat.
HN905E/HN906PE: Csak a Balti (GWE) és az EEM/Oroszország/FÁK
(CEE) országok. HN907E/HN908PE: Minden ország, kivéve a Balti
(GWE), az EEM/Oroszország/FÁK (CEE) és minden MEMA országot].

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez
igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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